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XX. yüzyýl Türk Tezhip ve Lake sanatýnýn en önemli isimlerin-

den biri olan Mehmet Muhsin Demironat, 1907 yýlýnda Ýnebo-

lu, Hatipbaðý’nda doðdu. Daha sonra ailece Ýstanbul’a gelerek

Beylerbeyi’nin Abdullahaða mahallesine yerleþtiler. Babasý

Trablusgarp savaþlarýnda þehit olan Hüseyin Hikmet Bey, an-

nesi ise Makbule Haným’dýr. Henüz çocukluk yýllarýndayken Üs-

küdar’ýn Toygartepe’sinde satýn aldýklarý evde yaþamaya baþ-

ladýlar.

Muhsin Demironat, ilk eðitimine Üsküdar Sultanisi’nde baþladý.

1928’de Ýstanbul öðretmen okulunu bitirdi. Bugünkü Ýstanbul

Kýz Lisesi’nin yerinde bulunan öðretmen okulunda okurken

yazý derslerine gelen Tuðrakeþ Ýsmail Hakký Altunbezer’in

(1873-1946) yönlendirmesiyle boþ vakitlerinde Tuðrakeþ’in de

hocalýk yaptýðý Caðaloðlu’nda bugünkü M.E.B satýþ bürosu ola-

rak kullanýlan Hattatlar Mektebi’ne (Medreset-ül Hattatin) de-

vam etmeye baþladý ve burada Altunbezer’den baþka Nec-

meddin Okyay (1883-1976), Kamil Akdik (1861-1941), Hulusi

Yazgan (1869-1940), Bahaeddin Tokatlýoðlu (1867-1989) gibi

sanatçýlarla da tanýþtý. 

Muhsin Bey öðretmen okulundan mezun olduktan sonra Ban-

dýrma’nýn Perama isimli sahil köyünde öðretmen olarak göre-

ve baþladý. Ýki sene sonra Galatasaray Lisesi’nin ilk kýsmýna re-

sim öðretmeni olarak atandý. Bu arada kendisini tezhip sanatý-

na yönelten hocasý Tuðrakeþ Ýsmail Hakký Bey’le münasebeti-

ni kesmeyerek tezhip çalýþmalarýna devam etti. 

Cumhuriyetin ilanýndan sonra adý Þark Tezyini Sanatlar Mekte-

bi olan Hattatlar Mektebi, 1936 yýlýnda Burhan Toprak’ýn mü-

dürlüðü sýrasýnda Türk Süsleme Bölümü adýyla Güzel Sanatlar

Akademisi’ne baðlandý. Muhsin Demironat, Ýstanbul’da bulun-

masýný fýrsat bilerek yeniden okula devama baþladý ve Altýnbe-

zer hocayla tezhip konusunda çalýþmalarýna devam etti. Hakký

hocanýn önce fahri asistanlýðýný yapan Muhsin Demironat bir

süre sonra da maaþýný Galatasaray Lisesi’nden almak suretiyle

Akademi’de öðretim üyesi olarak görevlendirilirdi.

1937 senesinde Nezihe hanýmla evlenen Muhsin Demironat’ýn

bu evliliðinden bir oðlu. bir de kýzý bulunmaktadýr. 1966 sene-

sine kadar Akademi’deki tezhip hocalýðýna devam eden sanat-

çý, 1966’da Yýldýz Porselen Fabrikasý’na müdür tayin edildi ve

burada bir yandan çini deseni hazýrlayarak, diðer yandan da

bu konu üzerine araþtýrmalar yaparak baþarýlý bir çalýþma ser-

giledi. 1972’de Yýldýz Porselen’den emekli olan Muhsin Bey,

6

Büyük Tezhip Sanatkarý
Muhsin Demironat

Doç. Dr. Faruk TAÞKALE

Muhsin Demironat devrin hat ustalarýnca yazýlan güzel yazýlarýn birçoðunu tezhiple-
miþ, klasik üsluptan yola çýkarak tezhip sanatýnda birçok stili denemiþ üretken bir sa-
natkârdýr. 27 Haziran 1983’de hayata gözlerini yuman büyük tezhip ustasý “Üsküdar-
lý Muhsin”, 48 yýllýk sanat hayatý boyunca 60 kadarý hilye olmak üzere yaklaþýk 2500
kadar eser vermiþtir...

Soldan saða Emin Barýn, Necmeddin Okyay ve Muhsin Demironat 
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1976’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü

adý altýnda yeniden açýlan bölümde, Yýldýz Porselen Fabrikasý’ndaki mü-

dürlüðünün sonlarýna doðru geçirdiði bir kalp ameliyatý ve kalbine pil ta-

kýlmasý sebebiyle bozulan sýhhatinin müsaadesi nisbetinde tezhip   ders-

leri vermeye devam etti.

Birbirinden güzel yüzlerce eser veren büyük tezhip ustasý “Üsküdarlý

Muhsin”, 27 Haziran 1983’de Kadýköy’deki evinde vefat etti ve pek çok

sanatkârýn bir arada bulunduðu Karacaahmet’e defnedildi. 

Muhsin Demironat devrin hat ustalarýnca yazýlan güzel yazýlarýn birçoðu-

nu tezhiplemiþ, klasik üsluptan yola çýkarak tezhip sanatýnda birçok stili

denemiþ üretken bir sanatkârdýr. 

10

Rikkat Kunt, Muhsin Bey, eþi Nezihe Haným ve Çiçek Derman Muhsin Bey’in kendi çizimiyle tezhip sanatýnda kullandýðý bazý motifler
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Mýsýr Kralý Fuad için Kamil Akdik tarafýndan nesih hattý ile yazýlan

Kur’an-ý Kerim’i 1935 yýlýnda Muhsin Bey tezhiplemiþtir. Bu çalýþma-

nýn sanatkârýn profesyonel olarak yaptýðý ilk çalýþma olduðu söylenir.

1936 yýlýnda Ankara’da Opera Binasý’nda açýlan I. Türk Süsleme Sa-

natlarý Sergisi’nde çinilerden esinlenerek hazýrladýðý, 50 cm çapýn-

daki bir ahþap tabak, sergiyi gezen Atatürk tarafýndan beðenilip

600 TL.’ye satýn alýnýr. Dönemin krallarýna ve devlet baþkanlarýna

verilen hediyelerin birçoðu Muhsin Bey tarafýndan süslenmiþtir.

Mýsýr, Irak ve Suudi Arabistan krallarýna, Ýran þahýna, ABD’nin dört

cumhurbaþkanýna, Kennedy Vakfý Salonu ve Metropolitan Müze-

si’ne, devlet büyükleri tarafýndan verilen hediyeler ve Mýssouri

zýrhlýsýna Ýstanbul namýna verilen lake ok kuburu sanatkâr tarafýn-

dan hazýrlanmýþ nadide eserlerdendir.

Ýstanbul’un fethinin 500’üncü yýldönümü nedeniyle Ýsmail Hikmet

Ertaylan’ýn yönetiminde hazýrlanan Fatih Divaný’ndaki tezhiplerin

bazýlarýný da Muhsin Demironat yapmýþtýr.

Bugün özel bir koleksiyonda bulunan Muhsin Bey’in tezhibini yap-

týðý Mustafa Ýzzet Ketebeli büyük boy hilye, Cumhuriyet dönemin-

de yapýlmýþ en güzel hilyelerin baþýnda gelir.

14
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Sadberk Haným müzesinde bulunan Necmeddin Okyay ketebeli

talik yazýnýn ve yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Re-

sim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan bazý yazýlara stili-

ze edilmiþ hayvansal ve bitkisel motifleri kullanarak yaptýðý süsle-

meler de sanatkârýn dikkate deðer çalýþmalarýndandýr.

Tezhip Sanatý’nýn yaný sýra lake cilt kapaklarý konusunda da önem-

li eserler veren Muhsin Demironat, XVIII. yüzyýlýn en önemli çiçek

ressamý, tezhip ve lake ustasý Ali Üskadari’nin yolundan giderek

birbirinden güzel lake eserler vermiþ ve bazý eserlerine de Muh-

sin-i Üsküdari þeklinde imza atmýþtýr.

Muhsin Demironat da önceleri yakýn dostu ve meslek arkadaþý

Rikkat Kunt (1903-1986) gibi ilk tezhip hocasý Hakký Bey’in tezhip

anlayýþý doðrultusunda eserler vermiþ ancak Necmeddin Okyay’ýn

yönlendirmesiyle Topkapý Sarayý’ndaki eserleri inceleyerek, klasik

tezhip ekolleri doðrultusunda eserler vererek kendi tarzýný geliþ-

tirmiþ ve adeta bir “Muhsin Demironat” ekolü ortaya çýkarmýþtýr.

Gerek tezhip gerekse çini sanatýnda motif ve kompozisyonlarý ol-

dukça ince ve detaylý çizilmiþ ve ustaca renklendirilmiþtir.

48 yýllýk sanat hayatýnda 60 kadarý hilye olmak üzere yaklaþýk

2500 kadar eser veren tezhip sanatýnýn büyük üstadý Muhsin De-

mironat’ý rahmetle anýyoruz. 

KAYNAKÇA

Taþkale, Faruk; “Türk Tezhip Sanatýnýn Büyük Ustasý Muhsin Demironat”,

Antik Dekor, S:18, s.84-89, Ýstanbul.

Derman, Çiçek ; “Gözün, Elin ve Sabrýn Yarattýðý Güzellikler”, Antik Dekor,

S:79, s.78-83, Ýstanbul.

Prof. Kerim Silivrili’den naklen.
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Yazý: Dilek CAN   Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Yukarý Mezopotamya bölgesinin masal diyarýdýr Mardin ve þirin ilçesi Midyat… Ezan ve çan seslerinin bir-
birine karýþtýðý daracýk sokaklarýnda, muhteþem taþ iþçiliðinin en güzel örnekleri arasýnda dolaþýrken taþýn
taþ olmaktan gurur duyduðuna þahit olursunuz adeta. Gümüþlere bezenmiþ süslü ve maðrur bir gelin gibi
gelip geçer gözlerinizin önünden bu þehir…
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Medeniyetler beþiði, dillerin, dinlerin ve sanatýn buluþma noktasý

Mardin, bir daðýn tepesinden selamlýyor gelip geçen yolcularý… Da-

racýk sokaklarý yüzyýllarýn tanýðý olan bu mistik þehir, en baþta ta-

rihi olmak üzere, mimarisi, kültürel yapýsý ve sosyal dokusu ile

tam anlamýyla bir dünya kenti... Altýnda akýp giden yemyeþil Me-

zopotamya’nýn bekçisi edasýyla kalenin üzerine sýra sýra dizmiþ taþ

evlerini… Öyle ki hepsi bir inci tanesi sanki ve dile gelmiþler

de anlatýyorlar bize Mardin’in hikayesini… 

Tarihi MÖ 4500’lere uzanan Mardin (halk ara-

sýnda “Merdin” deniliyor),  Subari, Sümer,

Akad, Babil, Mitani, Asur, Pers, Roma,

Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve

Osmanlý’dan derin izler taþýr

y ü r e ð i n d e …

Mardin’den yaklaþýk 1,5 saat uzaklýkta yer alan ve týpký Mardin gi-

bi bir müze kent olan Midyat da dünyanýn en eski yerleþim böl-

gelerinden biridir. Taþ konaklarý, kemerli geçitleri, pazar yerleri,

Süryani kiliseleri, hanlarý, manastýrlarý, camileri ve çok çeþitli mi-

mari yapýlarý ile Midyat, bugün yerli ve yabancý turistlerin adeta

akýnýna uðruyor. Kültür turizmi için Mardin’e gelen Midyat’a uðra-

madan geçemiyor ki bir yaný eksik kalýyor sanki bütünün, birbiri-

ni tamamlýyor bu iç içe iki þehir… Kent, bu zengin kültürü tüm

yozlaþmalara inat hala taþýmaya devam ediyor… Þahidi olmak is-

terseniz bu masal diyarý muhakkak ziyaret edin…

Son zamanlarda Mardin adý geçince Midyat’ýn öne çýkmasýnda “Sý-

la”, “Kara Duvak” gibi televizyon dizilerinin bu mekanlarda çekil-

mesinin de büyük payý var elbette. Sinema ve dizi sektörünün yö-

nelimi, tüm dikkatleri buraya topluyor fakat gelin görün ki bu

18
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filmlerde yansýtýlan þaþalý yaþamýn izlerinden sokaklarda eser yok.

Midyat’ýn daracýk sokaklarýnda gezinirken o filmlerin aksine alabil-

diðine bir mütevazilik sarýyor insaný… Ancak Midyat’taki dizi turiz-

minin yansýmalarý, sosyolojik açýdan incelenmeye deðer boyutlar-

da. Ýnsanlar bu dizilerin çekildiði mekanlarý gezerken adeta mest

oluyor, es kaza o sýrada çekim yapýlýyorsa çekimlerin aksamasýna

bile neden olabiliyorlar…

Mardin ve Midyat’ta en ilgi çekici el sanatý elbette ki yapýlardaki

göz alýcýlýðý ile dikkat çeken taþ iþlemeciliði… Neredeyse ölmekte

olan bu sanat dalý, turistlerin yoðun ilgisi sebebiyle canlanmaya

baþlamýþ denilebilir. Mardin’in diðer el sanatlarý arasýnda çanak

çömlek yapýmý, demircilik, bakýrcýlýk, semercilik, iðne oyalarý, bo-

yacýlýk(sibbeð), dericilik(dabbað), el nakýþý, tohum iðnesi, yorgancý-

lýk, dokumacýlýk/þal-ü þapik(bir dokuma türü), kilimcilik, halýcýlýk,

semercilik, keçecilik, kakmacýlýk, semercilik ve sedef iþlemeciliði

bulunuyor. Bu sanatlardan pek çoðu Mardin’de yaþam savaþý ve-

riyor. Mardin ve Midyat’ýn telkari sanatý (gümüþ iþlemeciliði) bili-

nen en gözde el sanatlarýndan. Midyat deyince akla meþe, bitim,

antepfýstýðý gibi ürünler ile kendine has acur ve kavun da geliyor.

Ayrýca bir detay daha; dünyanýn en kaliteli üzümlerinin

yetiþtiði bir kavþak noktasýnda yer alýyor Midyat…
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“Mardin ve Midyat, camiler, kiliseler, manastýrlar, katedraller
ile dinlerin kaynaþma noktasý görünümünde, farklý kültürlerin
bir arada yaþayabileceklerine dair harika bir örnek… Kentin
iniþli çýkýþlý daracýk sokaklarýnda gezerken buna adým adým siz
de þahit olacaksýnýz.”
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Þehre Ýmzasýný Atan Mekanlar

Mardin ve Midyat, camiler, kiliseler, manastýrlar, katedraller ile

dinlerin kaynaþma noktasý görünümünde, farklý kültürlerin bir

arada yaþayabileceklerine dair harika bir örnek… Kentin iniþli çý-

kýþlý daracýk sokaklarýnda gezerken buna adým adým siz de þahit

olacaksýnýz.

Keþfetmeyi size býrakýyor, sadece bu yapýlardan birkaçýný tanýt-

mak istiyoruz. Adý “kaleler” anlamýna gelen Mardin, yakýnýnda pek

çok kale bulunduðu için bu adý almýþ. En ünlüsü Mardin kalesi,

yüksekliði doðuda 1200 m. batýda 1800 m. olan bir tepe üzerinde

bulunuyor. Cami ve ev kalýntýlarýný kalbinde gizliyor. 12. yy’da Ar-

tukoðullarý tarafýndan yapýlmýþ olan uzunluðu ve taþ iþlemeleriyle

dikkat çeken Ulu Cami þehrin siluetini tamamlayan bir sanat þa-

heseri. Zinciriye Medresesi’nin güneydeki basamaklarla çýkýlan taþ

kapýsýný görmeden sakýn geçmeyin öyle ki bu kapý, taþ iþçiliðinin

doruk noktasý. Latifiye ve Þehidiye Camileri, Deyrulzafaran Þeyh

Zýrrar Camisi, Kasýmiye Medresesi, Kýrklar Kilisesi, Mar Mihail Kilise-

si ve Hýristiyan dünyasýnýn en eski kiliselerinden biri olan Deyrul-

zafaran Manastýrý mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Mardin’e

8 kim uzaklýktaki manastýrýn en önemli özelliði, 4. asýrda Hýristi-

yanlýðýn dini merkezi olmasý…

Mardin’den Midyat’a geçiyor, biraz da bu gezimizden bilgiler sun-

mak istiyoruz. Midyat’ýn önemli tarihi yapýlarý arasýnda 1915 yýlýn-

da yapýlmýþ, minaresi Midyat taþýndan Cevat Pasa Camii, tarihi

1800’lere dayanan tek þerefeli Ulu Camii, 1915 yýlýnda inþa edilmiþ

tek minareli tek þerefeli H. Abdurrahman Camii, Süryani Kilisesi ta-

rafýndan Piskoposluk merkezi olarak kullanýlan, ayný zamanda adý

Mor Gabriel olarak da bilinen temelleri 379 yýlýnda atýlmýþ Deyr-ül

Umur Manastýrý, 10. asrýn izlerini taþýyan Mor Smuni Kilisesi, tarihi

4. asra dayanan Mor Barsavmo Kilisesi, ilçe merkezinin en eski ki-

lisesi olan Mor Aksanoya Kilisesi, en ilgi çekici kiliselerden Mor Sar-

bel Kilisesi, 1900’lerin baþýnda inþa edilen Protestan Kilisesi, Kato-

lik cemaatine ait olan Meryem Ana Kilisesi, Midyat Hýristiyanlarý-

nýn merkez mezarlýðýný da bulunduran Mor Abraham Kilisesi, 6.

yüzyýlda inþa edilmiþ olan Hah Katedrali, yazýlý bir kaynak bulun-

21
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“Medeniyetler beþiði, dillerin, dinlerin ve sanatýn buluþma noktasý Mardin, bir
daðýn tepesinden selamlýyor gelip geçen yolcularý… Daracýk sokaklarý yüzyýlla-
rýn tanýðý olan bu mistik þehir, en baþta tarihi olmak üzere, mimarisi, kültürel
yapýsý ve sosyal dokusu ile tam anlamýyla bir dünya kenti... Altýnda akýp giden
yemyeþil Mezopotamya’nýn bekçisi edasýyla kalenin üzerine sýra sýra dizmiþ taþ
evlerini… Öyle ki hepsi bir inci tanesi sanki ve dile gelmiþler de anlatýyorlar bize
Mardin’in hikayesini… “
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durmamasýna raðmen yüksek bir medeniyetin izlerini taþýyan Hah

Harabeler-i bulunuyor. Bir dip not daha belirtelim; Midyat’ta Mer-

yem Ana Kilisesi, Deyr-ül Umur Manastýrý, Gelüþke Haný ve kent

müzesi en fazla gezilen mekanlar arasýnda yer alýyor. 

Midyat’ta Taþ Ýþçiliði’nin Büyülü Ýzleri

Mardin ve Midyat’ý gezerken evlerin içinin, dýþýnýn, kapýlarýnýn,

pencerelerinin, sütunlarýnýn, kemerlerinin, taþýn sýrrýna ermiþ usta-

lar tarafýndan oya gibi iþlenmiþ olduðunu görürsünüz. Taþçý gele-

neðe sýký sýkýya sarýlan Midyatlý ustalardan öðrendiðimize göre ev-

lerin yapýmýnda kullanýlan bu taþ normal taþtan farklý özellikler arz

ediyormuþ. Kalter taþý ya da katori olarak adlandýrýlan açýk renkli

sarýmsý bu taþ, kolay kesilebilir olmasýndan dolayý rahat iþlenebi-

lir bir yapý sunuyormuþ. Evlere sýva malzemesi kullanýlmamasý

dikkat çekici bir özellik. Belli zamanlarda taþlarý temizlemek için

taþ kýrýntýlarý kum haline getirilerek duvarlar ovuluyormuþ.

Hiçbir evin gölgesinin diðer evin üzerine düþmediði Midyat’taki

daracýk sokaklar, öyle bir intizam üzerine kurulmuþ ki, evler gü-

neþ ýþýnlarýnýn aksi yönde durduklarýndan dolayý yazýn kavurucu

sýcaðýnda gölgelikler oluþturuyor. Ayrýca ilginçtir ki sýcak ve soðuk-

ta sertleþen taþlar, yazýn serin kýþýn ise sýcak olmasýna sebep olu-

yormuþ.

Süslemelere göz attýðýnýzda ise en çok iþlenen motiflerin baþýnda

karanfiller, burmalar, üzüm salkýmlarý, laleler ve beyaz güvercinler

göze çarpýyor. Midyat evlerinin dýþarýya açýlan þahin bakýþlý gözle-

ri pencereler, iklim þartlarýndan dolayý küçük tutulsa da göz alýcý

bir görünüm sergiliyor.

Midyat’ta son önemlerde taþ iþlemeciliði turistlerin yoðun ilgisi

üzerine yeniden canlanmýþ, tarihi evler restore edilmeye baþlan-

mýþ. Sevginin, hoþgörünün ve kardeþlik duygularýnýn taþlara iþlen-

diði özgün bir mimariye sahip olan Midyat’ta önce kaymakamlýðýn

öncülüðünde bir taþ atölyesi kurulmuþ ardýndan da kurslar açýl-

maya baþlanmýþ, þu anda Midyat’ta 8 adet taþ iþleme atölyesi fa-

aliyetlerini sürdürüyor. Yaz aylarýnda gelen yoðun sipariþleri kar-

24
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“Midyatlý ustalardan öðrendiðimize göre yapýlarda kullanýlan taþ normal taþtan farklý özellikler arz ediyor. Kalter
taþý ya da katori olarak adlandýrýlan açýk renkli sarýmsý bu taþ, kolay kesilebilir olmasýndan dolayý rahat iþlenebilir
bir yapý sunuyor...”
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þýlayamadýklarýný belirten atölye yetkilileri, bu sektörün geliþme-

sinden hayli memnun. Çünkü Midyat’a özgü bu eþsiz sanat, hem

varlýðýný korumaya devam ediyor hem de gittikçe daha çok insan

bu sanattan evine ekmek götürüyor. 

Midyat’ta konuþtuðumuz bir taþ ustasý, taþ yapýlara artan ilgiyi

þöyle özetliyor; “Bölge turizminin canlanmasý sanatlara olan ilgiyi

de artýrdý. Bu nedenle þu anda taþ iþçiliðine daha doðrusu taþ ya-

pýlara büyük önem veriliyor. Eskiden genellikle Süryanilerin yaptý-

ðý bu sanat þimdi Müslümanlar tarafýndan da baþarýlý bir biçimde

icra ediliyor. Yapýmý normalden pahalýdýr ancak binlerce yýllýk taþ

yapýlarýn hala sapasaðlam ayakta olduklarýný görürsünüz çünkü

taþ dirençlidir. Bu nedenle taþ yapýlar çok tercih ediliyor. Tadilat-

larýný yapýyoruz ya da sýfýrlarýný inþa ediyoruz. Bu canlýlýktan çok

memnunuz.” 

Sanatýn Güzelliklerini Seyreylerken…

Gelelim Mardin ve Midyat’in diðer el sanatlarýna… Tahta Oymacýlý-

ðý, Mardin’de taþ oymacýlýðý kadar ünlü bir sanat dalý. Kapýlar, ko-

sollar, divanlar, gelin sandýklarý yapýlýr özene bezene… Mardin’in

bir de Bakýrcýlar Çarþýsý vardýr. Bakýr ürünlere, eskisi kadar raðbet

olmasa da yaþatýlmaya çalýþýlýr bu sanatta büyük bir inatla. Ten-

cereler, ibrikler, leðenleri çanaklar, kaþýklar, kepçeler… Basmacýlýk

sanatýna da þahit olursunuz, kök boya ile elle yapýlmýþ tahta ka-

lýplar kullanýlarak ortaya konur perdeleri nevresimler, masa örtü-
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leri, bohçalar… El emeði göz nuru iðne oyalarý meþhurdur Mar-

din’in, becerikli kadýnlarýnýn maharetli ellerinden yansýyan…Mer-

kez ve Midyat ilçelerinde çok eski yýllardan beri devam eden bir

sanat dalý ise çanak ve çömlek yapýmý. Yörenin kýrmýzý topraðý,

küp yapýmcýlýðýna uygun olduðu için  bu sanat dalý geliþim göster-

miþ. Testiler ayný zamanda evlerin kubbeli tavanlarýnda da kulla-

nýlmýþ. Bir zamanlar nice kervanlarýn gelip geçtiði bu yollarda se-

mercilik en gözde el sanatý iken bugünün þartlarý törpülemiþ onu

da, can çekiþmekte adeta.

Yurdumuzun en önemli telkari merkezidir Mardin’in Midyat ilçesi.

Bilinen diðer adý “vav iþi” olan telkari yani gümüþ iþlemeciliði, lite-

ratürde “çift iþi” olarak da geçer. Motiflere, kullanýlan malzemeye

göre çeþitlenen bu isimler, özünde ayný zarif iþi anlatmanýn farklý

yollarýdýr sadece… Midyat’taki küçücük atölyelerde, gümüþ teller-

le icra edilen ve göz kamaþtýrýcý eserler ortaya konan bu sanat ile

kemer, þekerlik, bardak altý, mücevher kutusu, fincan zarfý, silah

kabzasý, sigara aðýzlýðý, tütün kutusu, tepsi, fotoðraf çerçevesi,

anahtarlýk, künye, kaþýk, kibritlik, vazo, tespih, gondol, tepelik, yü-

zük ve daha pek çok objenin yapýlabildiðine þahit olursunuz ve

hayranlýkla izlersiniz hepsini bir bir… 

Sözün özü; her noktasý tarihten bir yaprak sunan, sanatla sarmaþ

dolaþ olan, dostluk, kardeþlik ve barýþ konan Mardin’de ve ruh eþi

Midyat’ta gezmek bir bambaþka duygudur… Her þey ölçülü bir bi-

çimde birbirine karýþýr; en baþta ise þaþkýnlýk, hayranlýk ve huzur…
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Türkler, giy-
dikleri çoraptan
kullandýklarý silaha
kadar herþeye bir
güzellik anlayýþý ile yaklaþ-
mýþlardýr. Bu nedenledir ki; ta-
rih boyunca aslýnda bir savaþ aleti
olan kýlýcýn Türk sanatýndaki yeri ve
önemi diðer sanat eserlerinden farklý ol-
mamýþtýr. Kýlýca en fazla itibar edenler içinde
Osmanlýlar ön plana çýkmaktadýr. Cengâverlikte,
yani binicilikte maharet sahibi olan Osmanlý padiþah-
larý ustaca kýlýç kullanmalarýyla þöhret kazanmýþlardýr.
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Topkapý Sarayý Müzesi Silah Bölümü’nde yer alan Padiþah

Kýlýçlarý bahsine geçmeden önce bazý deðerlendirmelerde

bulunmak istiyorum. Kýlýç, Türkçe bir ad olup aslý “Kýlýç”týr.

Kaynaklarda þöyle tarif edilmiþtir: “Harpte kullanýlan, bir

tarafý keskin ve saplý, uzunca yassý demir ki daima bir

kýn içinde olarak bir kayýþla bele takýlýr.” “Tarihte uzun

bir dönem kullanýlmýþ el silahý. Uzunluðu, geniþliði, bi-

çimi ülkelere ve dönemlere göre deðiþebilen, bir ke-

sici aðýz ile genellikle siperlikli bir kabzadan oluþur.”

“Bele asýlarak taþýnan, siperlikli bir sapa geçirilmiþ,

uzun, sivri, çelikten meydana gelen silah.” “Silahýn

icadýndan evvel kullanýlan en mühim harp aletinin

adý”dýr.

Üzerlerindeki süslemelerde Kur’an-ý Kerim’den

ayetler, beyitler, Rumiler, pal metler, þemseler,

sal bekler, bitkisel ve figüratif bezemeler ile

çeþitli armalar görülür. Osmanlý yataðanlarý

üzerinde genellikle Fetih Suresi’nden ayet-

ler, Kelime-i Tevhit, “Cennet kýlýçlarýn gölge-

sindedir.” “Ali gibi yiðit, Zülfikar gibi kýlýç

yoktur” ibareleri ile Ashab-ý Kehf’in isimle-

ri bir yüzde yer alýrken diðer yüzde usta,

sahip adý ve tarih gibi ibareler yer alýr.

Kýlýç; Taban, Kabza, Balçak ve Kýn’dan

Oluþur

Taban; kýlýcýn ana gövdesidir. Buna

“dermen”, “namlu”, “timur” gibi isim-

ler de verilir. Kýlýcýn diðer aksamý,

sonradan deðiþtirmeler nedeniyle

yapýldýðý devre ait olmayabilir.

Türk kýlýçlarý; tabanlarýnýn for-

muna göre düz kýlýç,

eðri kýlýç, bur-

ma kýlýç, ça-

tal kýlýç gibi

i s im le r l e

de anýlýr-

lar. Düz

k ý l ý ç l a r ,

bazen tek,

genelde çift

aðýzlý ve düz-

tabanlýdýrlar. Bu

formdaki kýlýçlar az sayýdadýr. Eðri kýlýçlarýn iki çeþidi vardýr; tek

aðýzlý eðri kýlýç ya da Ýranlýlarýn “þimþir” (aslankuyruðu) ismini ver-

dikleri formdaki kýlýçlardýr ki, bunlarýn tabanlarý eðri kýsýmdan iti-

baren uca doðru gittikçe incelmekte ve sivrilmektedirler.

Diðer çeþidi ise Türk ka-vimleri arasýnda X-XI. yüzyýllarda Avar-

lar’da, IX. yüzyýlda Kaçarlar’da ve diðer bütün Türk kavimlerinde

son dönemlere kadar kullanýlan kýlýç tabaný biçimi; eðri, bir aðýzlý

ve bir-iki kanoluklu veya kanoluksuz, sýrtýnýn 1 / 3 -1 / 4 kýsmý ký-

laðýlý (keskin) ve en geniþ yeri kýlaðýlý kýsmýn baþladýðý mahmuzlu

noktada olan taban formudur ki bu Türk kýlýcýnýn karakteristik ta-

ban biçimidir. Burma kýlýç; taban þekli yýlan kavi olan kýlýçtýr. Düz

ve veya eðri tabanlý olabilir. 

Kabza; kýlýcýn elle tutulan kýsmýdýr. Yuvarlak, köþeli veya baþ taraf-

larý kabzanýn elden kaymasýna engel olacak biçimde mahmuzlu

(çýkýntýlý) olarak þekillendirilmiþtir. Çoðunda kýlýcý bileðe takmak

veya bir yere asabilmek için ip deliði vardýr. Kabzalar üzeri deri

kaplý, tahta, fildiþi, balýk diþi (som) gibi maddelerden, yeþim taþý

ve diðer deðerli taþlardan, altýn, gümüþ, demir gibi madenler

yapýlmýþtýr. Tahta kabzalar zamanla tahrip olduðundan yeni-

lenmiþlerdir. Kabzalar kýlýcýn en tezyinatlý bölümlerindendir.

Balçak; kýlýç tutan eli darbelerden koruyarak siperlik va-

zifesini yerine getirir. Genellikle ýþýnsal yýldýz biçiminde

olurlar. Üstü kabzaya, altý ise kýnýn aðýzlýðýna geçecek

biçimde yapýlmýþlardýr. Genelde demirden yapýlmala-

rýna raðmen deðerli

bazý kýlýçlarda al-

týn veya altýn yal-

dýzlý gümüþten

yapýldýklarý da gö-

rülür. Türk kýlýçlarýn-

da, XV. y.y.’da kollarý

düz balçak, XV-XVIII. y.y.’da kolla-

rý düz ve baþlarý yuvarlak balçak, XVIII-

XIX. yüzyýllarda kollarý kýlýcýn tabanýna

doðru kývrýk balçak formlarý görülür.

Kýn; kýlýcý korumak için tahtadan ve-

ya madenden yapýlmýþ kýlýftýr. Kýlýç-

lar genelde kýn içerisinde taþýnýr-

lar. Kýn aðýzlýðý, pabuç ve bilezik

gibi aksamlardan oluþur. Tahta

kýnlarýn üzeri genellikle deri, na-

diren de olsa kadife kumaþ, al-

týn veya gümüþ ile kaplanmýþ-

týr. Üzerleri deðerli taþlarla tez-

yin edilmiþleri az da olsa var-

dýr. Aðýzlýk, çamurluk, aský hal-

kalarý ile bilezikleri de demir

veya gümüþtendir. Kýnlarda;

kabzalar gibi her zaman kýlýç ta-

banlarýyla ayný döneme ait olma-

yýp, daha geç tarihli de olabilirler.

Sýrt; kabzanýn ve balçaðýn altýndaki taba-

nýn en kalýn olan ve kýlýç eðiminden önceki ký-

sýmdýr. Kýlýçtaki süslemeler, yazýlar buradan baþlar. Kýlýcýn sýrtý ucu-

na göre üç veya dört katý kalýnlýktadýr.

Kol; kýlýcýn ucunun hafifletilmesi, aðýrlýk merkezinin etkili hale ge-

lebilmesi için, tabanýn iki yanýnýn kýlýcýn eðilimine göre boydan bo-

ya dengeli bir þekilde inceltilmesine denir.

Yalým; kýlýcýn boydan boya keskin yüzüne denir. Kýlýca su verirken

en çok dikkat edilmesi gereken kýsýmdýr.

Yalman; kýlýcýn en ucuna denir. Tabanýn sýrtýndan gelen çizgi ile

yalým çizgisinin birleþtiði noktadýr.

Kan Oluðu; sýrt ve yalman üzerinde kanýn sýzmasý için açýlan ve ta-

ban boyunca uzanan “yiv”dir.

Meç (Þiþ); kesici fonksiyonundan ziyade delici bir özelliðe sahiptir.

Buna eski hazine kayýtlarýnda “meç kýlýç” ismi de verilir. Ensiz ta-

banlý, tek veya çift aðýzlý bir kýlýçtýr. Osmanlý Türk kýlýçlarý arasýnda

sayýsý çok azdýr. Müzede Fatih’in, Kanuni’nin ve I. Ahmet’in isimle-

rini taþýyan üç adet harikulade meç vardýr. Meçler genelde Avru-

palý ustalarca yapýlmýþ ve Avrupa ordularýnda kullanýlmýþtýr.
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Türk Kýlýçlarýnýn Tarihsel Geliþimi

Eski devirlerden itibaren “hâkimiyet” ve “istiklâl” kavramlarýný ifade

eden kýlýcýn her ulusta ayrý bir tarihi ve deðeri vardýr. Altay Daðla-

rý’nda en eski kýlýcýn Kudurga Kurganý’nda bulunduðu, uzun ve eð-

ri bir görünüme sahip olduðu, kabza ve balçaðýnýn daha sonraki

Türk kýlýçlarýnýn tam bir prototipi olduðu ve ayný zamanda kýlýcýn üç

bilezikli bir kýnýnýn varlýðý biliniyor. Orta Asya’da bulunan heykelle-

rin birçoklarýnýn kýlýç kuþandýklarýný görüyoruz. Altay, Tuva, Moðo-

listan ve Iþýk-Göl bölgesinde bulunan heykellerin çoðunluðunun iki

kayýþla bel kemerine baðlanmýþ kýnlý eðri kýlýç taþýdýklarý bilinmek-

tedir. Eski Çin kaynaklarýndan edinilen bilgilere göre; Çinliler ile

Türkler arasýnda geliþen ticarette Hunlar’dan ýsrarla satýn alýnan ve

Çin’e götürülen mallar arasýnda kýlýç da bulunmaktadýr. 

Bahaeddin Ögel, Ýslam’dan sonraki Türk kýlýçlarýnýn kaynaðý itiba-

riyle Orta Asya’ya baðlý olduðunu ve gelen Oymaklar vasýtasý ile

getirildiðini ifade etmektedir. “Volga boylarýndan, Güney Rusya

yolu ile Avrupa’ya giden Türk kitleleri ile Ýslamý kabul ederek Ýs-

lam kültürüne giren Türklerin harp aletleri, kýlýçlarý ayný menþei ve

mahiyeti taþýyorlardý. Selçuk ve Atabeylere ait kýlýçlar ayný tip ve

kaynaktan geldikleri gibi Osmanlý kýlýçlarý da Kayý Kabilesi’nin izle-

rini taþýyordu. Çaðatay, Timur ve oðullarý devrine ait kýlýçlar Os-

manlý kýlýçlarý ile ayný geliþme aþamasýna sahiptir. Babür ve oðul-

larý devrinde Türk kýlýcý

en münkeþif (keþfedilmiþ, ortaya çýkarýlmýþ) haddini buldu. Ýran

minyatürlerine giren bu tip eðri kýlýçlar, Timur ve oðullarýna ait

minyatür okulunun tesiriyledir.”

Türk Medeniyetinde Kýlýcýn Yeri ve Önemi

Tarihin en eski çaðlarýndan beri Türklerin yaptýklarý büyük fetih

hareketlerinde at yetiþtirme ve madencilik önemli etken olan iki

sanat dalýdýr. Özellikle demircilikte Türk, Çin ve Arap kaynaklarýn-

da Türklerin atalarýnýn demirci olduðundan bahsedilmektedir.

Türklerle Ýranlýlarýn arasýnda eski devirlerde geçmiþ olan savaþlarý

tasvir eden Firdevsi’nin “Þehname” adlý eserinde Türk ordularýnýn

demirden, çelikten kurulmuþ bir ordu olduðu anlaþýlmaktadýr. Ve

yine Türkler silahlar arasýnda en fazla kýlýca itibar etmiþler ve bu-

nu kullanmaktaki maharetleriyle þöhret kazanmýþlardýr. Babür

Þah der ki: “Dilli topuz, topuz, küçük topuz, ay balta ve baltadan

biri isabet ederse, ancak bir yere tesir eder. Hâlbuki kýlýç isabet

ederse baþtan ayaða kadar keser. Bundan dolayý kýlýç bütün silah-

larýn baþýdýr.”

Kýlýç Türk kavimlerinin toplumsal ve dinî yaþamlarýnda herhangi

bir harp silahý olmaktan çok daha önemli bir yere sahiptir. Kýrgýz-

larýn Manas Destaný’nda demirci ustasýna “Darkan” diye seslenil-

mektedir. Manas demirci ustaya soruyor: “Kýlýcý yaptýn mý Dar-

kan?”, “Kýlýcý döktün mü Darkan?” Demirci, Manas’a kýlýcý ve zýrhý

nasýl yaptýðýný, yaparken neler çektiðini anlatýyor. Eðelenmesine

elli eðe dayanmamýþ, kýrýlmýþ, dövmesine balyozlar dayanmamýþ,

daðýlmýþ, keskin yüzünü zehirle tavlamýþ... Manas’ýn rakibi Alp Co-

lay’ýn kýlýcý da þöyle tasvir ediliyor: “Yapmasýna dayanamadan kýrk

usta helak oldu, eðelenmesinde kalýn eðe dümdüz oldu, kömürü

için çok sýk orman kesildi, tavlanmasýnda temiz pýnarýn suyu ye-

tiþmedi, kurudu...” Bunlar elbetteki abartýlý tasvirler olsa da, kýlýca

verilen deðeri, gösterilen özeni ortaya koymasý bakýmýndan

önemlidir. 

30

Fatih’in kýlýcý
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Yemin Törenlerinde Kýlýç

Kýrgýz, Yabaku, Kýpçak ve baþka boylarýn halký kan içtiklerinde ve-

ya sözleþtiklerinde kýlýcý önlerine koyarlar ve “Bu gök girsin, kýzýl

çýksýn” derler. Bu, “Sözünde durmazsan kýlýç kanýna bulansýn, öcü-

mü alsýn” demektir. Bizans tarihçisi Menandros, Avar Hakaný Ba-

yan’ýn bir kýlýç önünde merasimle yemin ettiðini anlatýyor. Tuna

Bulgarlarý bir kimseyi herhangi bir iþe baþlatacaklarý zaman bir ký-

lýcý ortaya koyup onun üzerine yemin ederlerdi(1) .

“Ýstanbul elbet bir gün fetih olunacaktýr. Onu fetheden komutan

ne güzel komutan, onun askerleri ne güzel askerlerdir.” hadis-i þe-

rifi ile müjdelenen ve kendisinden övgüyle bahsedilen Fatih Sul-

tan Mehmet, henüz on iki yaþýnda Osmanlý gibi koca bir devletin

baþýna geçmiþ; þer kuvvetlerin Osmanlý topraklarýna girmesi üze-

rine yaþýnýn çok üstünde bir olgunluk göstererek, babasý Gazi

Hünkâr II Murat’a “Padiþah sen isen, gel ordunun baþýna geç... Pa-

diþah ben isem, emrediyorum, gel ordunun baþýna geç!” diyerek,

tarihe altýn harflerle kaydedilen sözü söylemiþ ve daha o yaþta

þahsiyetini ortaya koymuþtur. Ki bu þahsiyet, Akþemseddin gibi

manevî karakterlerle yoðrulmuþtur.

Fatih’in üstünlüðü yalnýz bununla da bitmez. Tahta ikinci defa geç-

tiði on dokuz yaþýnda “cülûs” merasiminde; “Ben ki emir-i a’zam

Sultan Murat Bey’in oðlu, padiþah-ý muazzam Sultan Mehmet

Bey’im... Yeri ve göðü yaradan namýna, Peygamberimiz Muham-

med (S.A.V.) namýna, kuþandýðým kýlýç aþkýna yemin ederim ki...”

diye baþlayan konuþmasý da çelik gibi bir karakterin dýþa yansý-

masýdýr. Burada, Osmanlý’nýn büyüklüðünün sadece kýlýç gücünden

kaynaklanmadýðýný, Batý Rönesansýný aþan bir bilgi, kültür, sanat

ve medeniyeti de üretebilmesinden tevellüt ettiðini bir kez daha

belirtelim. Batýlýlar hiçbir zaman, siz Ýstanbul’u aldýnýz ama orada-

ki medeniyet altýnda ezildiniz diyememiþlerdir. 
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Fatih’ten, Kanunî’ye Türkler, medeniyette ve insanlýk âleminde

kent-soylu olarak zirveye çýkmýþlardýr. Fethin ve Fatihlerin teme-

linde, çekirdeðinde inanç, tasavvufî estetik, zarafet ve incelik yat-

maktadýr.

Fatih Sultan Mehmet, Galata Hýristiyanlarýna verdiði ahitnamede

de kýlýca yemin eder, der ki: “Ben ki emir-i azam Sultan Murat Be-

ðin oðlu padiþah-ý muazzam ve emir-i azam Sultan Mehmet Be-

ðim, Halik-ý arz ve âsuman namýna, büyük peygamberimiz Mu-

hammed (s.a.v) namýna biz Müslümanlarýn mu’tekid (inanan, inanç

sahibi, dinine baðlý) olduðumuz seb-al mesani namýna, büyük ba-

bamýn ve babamýn ruhuna, oðullarýmýn namýna, kuþandýðým kýlýç

aþkýna yemin ederim ki...” Aþýk Paþazade tarihinde þöyle bir vaka

anlatýlýr: Þeyh Edebali, Osman Gazi’nin rüyasýný tabir ederek padi-

þahlýðý kendisine ve nesline müjdeledi. Yanýnda þeyhin Kumral De-

de denilen bir müridi vardý. O derviþ, “Ey Osman sana padiþahlýk

verildi. Bize dahi þükrane” dedi. Osman Gazi: “Her ne vakit padiþah

olayým sana bir þehir vereyim” dedi. 

Derviþ bunu ispat edecek bir belge isteyince Osman Gazi: “Atam-

dan bir kýlýç hatýra olarak kalmýþtýr. Sende niþan olarak dursun. Al-

lahü Tealâ bana padiþahlýðý nasip ederse benim neslimden olanlar

o kýlýcý görsünler ve köyünü almasýnlar” diyerek kýlýcý senet (bel-

ge) yerine vermiþtir.

Osmanlýlarda padiþahýn tahta çýkmasýndan sonra bir hâkimiyet

göstergesi olarak yapýlan kýlýç alayý, padiþahlýðýn ilanýnda ki baþlý-

ca törenlerdendir. Padiþahlarýn saltanat makamýna oturmalarý

üzerine hükümdarlýk alameti olarak kýlýç kuþanmalarý bir kýsým Ýs-

lam Devletleri’nde olduðu gibi Osmanlýlarda da kanun olduðundan

bu adet ve anane saltanatlarýn sonuna kadar devam etmiþtir.

Osmanlýlardaki kýlýç kuþanma usulü, protokol ve hiyerarþik düzen

içerisinde, çok önemli bir biçimde yapýlmasý açýsýndan krallarýn taç

giyme merasimine denktir. Tahta çýkan padiþah, biat (bir hüküm-

darýn hükümetini kabul ve tasdik etme) merasimini takip eden iki

ile yedi gün içinde, bir sabah namazýndan sonra atýna binerek, sa-

raydan çýkar; çoðu zaman saltanat kayýðý ile deniz yolundan,

Eyüp’e, Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesine gider, orada kýlýç kuþa-

nýr, sonra atalarýnýn türbelerini ziyaret eder saraya dönerdi. 

Osmanlý Devleti’nde ilk defa kýlýç kuþanan, daha doðru bir deyim-

le kýlýç alayýný hükümdarlýk þiarlarý arasýna alan Yýldýrým Beya-

zýd’dýr (1389-1402). Kaynaklarda açýklanan ilk kýlýç alayý 1421’de II.

Murat’ýn (1421-1444/1445-1451) cülusunu takip eden günlerde

Edirne’de Eski Camii’de yapýlmýþtýr. Geleneklerde kýlýç alayýnýn ger-

çek yapýcýsý Fatih Sultan Mehmet (1444-1445),(1451-1481) olarak

görülür. Son kýlýç alayý ise 1918 Aðustosunda Mehmet VI (Vahdet-

tin)’ün (1918/1922) ilk tahta çýkýþý münasebeti ile yapýlmýþtýr. Bir ký-

lýç alayýna dair D’ohsson’un (Tableau general de I’Empire Otto-

man, Paris 1791) intibalarý þöyledir; “Sabahleyin askerler sarayýn

birinci avlusunda toplanýrlar, mevkib (bir büyüðün yanýnda yavaþ

yürüyerek giden atlý ve yayalarýn hepsi, alay) teþkil edilir, devlet

ricali önden gider; bunlarýn arkasýnda Sadr-ý azam ile Þeyhül-islam

yürür, daha sonra saray mensuplarý yürürler; evvela otuz iki ye-

dek at mükemmel takýmlarýyla geçerler; bunlarýn on ikisinin üze-

rinde altýn ve mücevheratla müzeyyen kalkanlar vardýr. Bu alay-

da iki aða dikkati çeker; ikisinin elinde padiþahýn kýymetli sorguç-

larla müzeyyen birer sarýðý (kavuðu) vardýr. Bunlarý münavebe ile

halka doðru eðdirirler; ahali de bu verilen selamlara karþý muka-

belede bulunmaya dikkat eder. Üçüncü bir aða gümüþle iþlenmiþ

ve gümüþ levhalarla kaplý padiþaha mahsus bir iskemle taþýr; pa-

diþah ata binerken ve inerken bu iskemleye basar, koz bekçisi de-

nilen diðer bir aða bir asanýn ucuna takýlmýþ mücevherli bir ibrik

taþýr ve bu, padiþah istimaline (kullanýmýna) mahsus suyu havidir.

Bu alay, resmi üniformalý yeniçerilerden müteþekkil iki sýranýn

arasýndan derin bir sükut içinde geçer, padiþah yalnýz saf teþkil et-

miþ olan askerlere selam verir. Sað elini göðsünde tutar ve baþýný,

Osmanlýlarda padiþahýn tahta çýkmasýndan sonra bir hakimiyet göstergesi olarak kýlýç alayý yapýlýrdý.

Ýtalyan ressam Gentile Bellini'nin 25 Kasým 1480 tarihli Fatih tablosu.
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daha doðrusu gözlerini hafifçe saða sola çevirir; yeniçerilerin mu-

kabelesi baþlarýný omuzlarýna doðru eðmekle olur. Yeniçerilerin

baþlarýnda beyaz börk, ayaklarýnda geniþ mavi þalvar ve kýrmýzý

pabuç vardýr. II. Mehmet’in camiine gelince padiþah attan Ýner ve

büyük ceddinin türbesine girer dua eder,

sonra hareket ile Eyyub’a giderdi. Türbe-

de duadan sonra padiþaha, nakib-ül eþ-

raf, sadr-ý azam, yeniçeri aðasý ve si-

lahtar tarafýndan muavenet görmek

suretiyle þeyhülislam kýlýç kuþatýr,

ayný zamanda caminin dýþ duvarla-

rý haricinde elli adet kurban kesi-

lir.”

Kanunname ve teþrifat kayýtlarý-

na göre çok defa kýrk iki ve elli

arasýnda kurban kesilmiþtir. Bu

kurbanlar cami ve türbe ha-

demeleriyle fukaraya daðýtý-

lýrdý. Yine kanun üzere bu ký-

lýç alayýnda kapýcýlar kethü-

dasýyla mirahur aða kara

yoluyla avdette türbe kapý-

sýndan saray kapýsýna ka-

dar yaya yürüyerek halkýn

padiþaha verilmek üzere

takdim ettikleri istidalarý

alýrlardý; saraya gelince bu

istidalarý kapý aðasý mü-

hürleyip padiþah namýna,

görülüp muameleleri ya-

pýlmak üzere ve kapýcýlar

kethüdasý vasýtasýyla

sadrazama gönderirdi.

Kýlýç kuþanma merasimi

nihayet bulup padiþah

sarayýna geldikten sonra

bostancý ocaðý kayýkçýla-

rýna ve teþrifatçý, piþ keþ-

çi, mataracý, kürsidar-ý sim

denilen iskemleci, orta ka-

pý ve bab-ý hümayun nö-

betçi kapýcýlarý, seccadeci

baþý, bevvabiyn-i dergâh-ý

ali bölükbaþlarý denilen orta

kapý kapýcýlarýnýn bölükbaþ-

larýna muayyen miktar hase-

ne (altun) ihsan olunmasý da

kanundu. Tarih boyunca hü-

kümdarlar birbirlerine ve mu-

zaffer komutanlarýna þeref

sembolü olarak kýlýç hediye et-

miþlerdir. Serdar-ý Ekrem tayin

olunan þahýs büyük bir alay ile

Otað-ý Hümayun’a gider. Burada

padiþah Serdar’ýn beline murassa

veya kýymettar kýlýç baðlardý. Savaþ-

ta maðlup olan düþmanýn kýlýcý boy-

nuna asýlýrdý. Tarihçi Naima 1601 sene-

sinde Karayazýn Ýsyaný’ný bastýrmakla

görevli Hasan Paþa’nýn asiler tarafýndan

öldürüldükten sonra; paþanýn parasýnýn

kalkan ile, çuha, ipekli ve diðer kumaþla-

rýn kýlýç ile ölçülüp paylaþýldýðýný yazmak-

tadýr.

Türk Kýlýcýnýn Bazý Teknik

Özellikleri

Türk kýlýcý diðer dünya kýlýçlarýnda

görülmeyen bir mekaniðe sahiptir.

Ayrýca bu kýlýcý kullanmak çok yük-

sek bir maharet ve bilgi ister. Türk kýlýcý-

nýn esas formu hafif eðri olmasýdýr. Özellikle-

ri itibariyle düz bir forma ve fazlaca aðýrlýða

sahip olan Orta Çað kýlýçlarýnda kol kuvveti ve

darbe etkisi gibi fiziksel özellikler önem kaza-

nýrken, eðri ve hafif olan Türk kýlýçlarýnda bile-

ðin rahatça hareketi önem kazanmýþtýr. Bu se-

beple Türk kýlýçlarýnda kütle, boy ve eðrilik ara-

sýndaki oranlar daima göz önüne alýnmýþtýr. XVI-

II. yüzyýlda Türk askeri kýyafetleri hakkýnda eser

yazmýþ olan bir Ýngiliz diyor ki: “Düz bir alet-i cari

ha yalnýzca dürtmek ve tazyik neticesi ile tesirli

olur. Bunun tesiri isabet ettiði yerle sýnýrlýdýr.

Hâlbuki eðri olan bir aleti cari ha ise aðzýný geri çe-

kerken de tesirini gösterir, kolun kuvvet ve gayreti

ile kayar, hareket tesiri daha uzun olur.”

Kýlýçlarýn Yapým Kaynaðý

Hazine Defterleri ve diðer yazýlý kaynaklardan edindi-

ðimiz bilgilere göre kýlýç yapýmýnda kullanýlan demir-

ler, deðiþik yerlerden gelmiþlerdir. Arþiv vesikalarýnda

kýlýç yapýmýnda kullanýlan demirler þu isimlerle anýl-

mýþlardýr: Kara batan Timurlu kýlýç, Kara kýlýç, Karaha-

san Timurlu kýlýç, Eski Ýstanbul demirli kýlýç, Diyarbakýr

demirli kýlýç, Eski Þam demirli kýlýç, Eski Mýsýr demirli ký-

lýç, Mýsýr demirli kýlýç, Horasan demirli kýlýç, Kirmani de-

mirli kýlýç, Acem demirli kýlýç, Seyhani demirli kýlýç, Þam

demirli kýlýç, Hindi demirli kýlýç, Çintiyan demirli kýlýç vs.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Osmanlý’da kýlýç ya-

pýmýnda kullanýlan demir madeninin kaynaðý hakkýn-

da þu bilgiler yer almaktadýr: “On ikinci maden, Top-

hane kasabasý üstünde Galatasaray denilen padiþah

sarayýnýn altýnda Eski Ýstanbul adý ile anýlan demir

madenidir. Dünya üzerinde Eski Ýstanbul demiri di-

ye ün yapmýþtýr. Ayasofya’nýn bütün demir kýsým-

larý, Dikilitaþ’ýn baðlarý bu demir madenindendir.

Tâ ki Sultan Beyazýt zamanýnda buradan kolay-

lýkla demir çýkartýlmakta idi. Sultan Beyazýt

orada bir þifa evi ve medrese yaptýrmýþtýr.

Sonra burasý padiþah sarayý olmuþ. Eski Ýs-

tanbul madeni kullanýlmaz duruma gel-

miþtir. Benim gençlik zamanlarýmda II.

(Genç) Osman (1618-1622) devrinde Kur-

þunlu mahzen ile Topkapý arasýnda Di-

miþkihane (Kýlýçhane) iþyeri vardý. Fa-

tih’in yapýsý idi. Sultan Mehmet, sözü-

nü ettiðimiz madenden demir çýkar-

týp bu Dimiþkihane’de usta kýlýççýlara

çeþitli kýlýçlar yaptýrýrdý. Hatta Sultan

IV. Murat’ýn Kýlýçcýbaþýsý Davut Us-

ta’yý burada çalýþýrken ben gör-

düm. Kale dýþýnda deniz kenarýnda
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büyük bir iþyeri idi. Sonra Sultan Ýbrahim tahta çýkýnca Kara Mus-

tafa Paþa’yý þehit ettikleri sene devletin idaresine gevþeklik gel-

miþti. Gümrük Emini Ali Aða bu Dimýþkihane’yi devletten alýp kat

kat Yahudi evleri yaptýrmýþtýr.”

Dimiþkihane’nin terk edilmesinin sebebi baþka bir yerde kýlýçha-

nenin açýlmýþ bulunmasýdýr. Yoksa kýlýçtan istiðna hâsýl olmuþ de-

ðildi. Bunu da tesadüfen öðreniyoruz. Henüz tarihlerde arþivdeki

vesikalarda bir kayda rastlayamadýk. Fakat 1284-I867’de Ýstan-

bul’da Sanayi Mektebi açýldýðý zaman bunun Sultanahmet’te Atik

Kýlýçhane binasýnda açýlmýþ olduðunu o mektup hakkýndaki resmi

tebliðde münderiç “Atik Kýlýçhane mahallinin mektep ittihazý ile

ona göre tesviyesi” fýkrasýndan öðreniyoruz. Ýþte bu kayda göre

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun kýlýç fabrikasý, Atmeydaný’nda ve þim-

diki Ýktisat Fakültesi’nin arkasýna düþen bugünkü sanatlar mekte-

binin olduðu yerde imiþ. 1807’de bir sanat mektebi açýlmasý düþü-

nüldüðü zaman orada demir dökecek, eritecek ve iþleyecek tesi-

satýn mevcudiyeti hatýrlanarak mektep halinde ihya edilmiþ de-

mek doðru olur.

Kýlýç Yapýmý

Türk kýlýcý “kýlýç yumurtasý” ismi verilen üç ile beþ kilogram aðýrlý-

ðýnda, beþ ile sekiz santim çapýnda ve sekiz ile on iki santim yük-

sekliðindeki çelik kütlesi dövülmek suretiyle yapýlýrdý. Yaþ pamuk-

tan yapýlmýþ ve havaya fýrlatýlan bir yumaðý, tereyaðý keser gibi

kolayca kesen Türk kýlýçlarýnýn yapýmýnda deðiþik formüller vardý.

Kýlýca su verilmesi iþlevi çok önemlidir. Zira az su verilirse eðrilir,

çok su verilirse kýrýlýr; onun için tam kývamýnda olmasý þarttýr. Ký-

lýçlarýn uçtan itibaren iki karýþlýk kýsmý bilhassa keskin olmalýdýr.

Kemankeþ Mustafa Aða kýlýca su verilmesine dair þunlarý yazmýþ-

týr: “Benim kardeþim, sana temren, kýlýç veya býçaða verilen öyle

bir su yazdým ki, bunu vaktiyle yapmýþlar ve kimya gibi saklamýþ-

lar. Bugün ne bir temrencide, ne de bir kýlýççýda vardýr. Ben dahi

saklayacaktým; lakin hayýr duanýzdan mahrum eylemeyiniz diye

bunu açýklýyorum. Bu usulü ben bizzat tecrübe ettim. Bu suyu

yapmak için aþaðýda cins ve miktarý yazýlan maddeler birbirleriy-

le karýþtýrýlarak bir kaba konup mayalanmak üzere kýrk gün gü-

neþte býrakýlýr. Sonra bu kap ateþe konulup imbikten

geçirilerek damla damla toplanýr. Bu þekilde elde

edilen suyun bir okkasý bir kýlýca su vermeye

kâfi gelir. Bir okkasý bin altýna deðer. Bu sudan su

verilmiþ kýlýç ile bir zýrha 

vuran paramparça eder.”

Kemankeþ Mustafa Aða’nýn reçetesi þu bilgileri içermektedir;

Miktarý Cinsi

1 Okka Sönmemiþ kireç (CaO)

1/2 Okka Pelit külü (Valanet gland)

1/2 Okka Bevrek-ül Ermeni (Na-Ca-Soda)  /

1/2 Okka Cenkar (Bakýr çalýðý)

1/2 Okka Sarý zýrnýk (AsS-Arsenik Sülfüt)

1 Okka Yaban soðaný suyu (Alium Satium)

1 Okka    Katran (Govdron)

Çok özel bir yapýya sahip olan Türk kýlýcýný iyi bir biçimde kullan-

mak, çok çalýþmak ve beceri isteyen bir vakadýr. Emir Hacip Aþýk

Timur “Kitab-ý Tuhfetul Müluk Vel Salat’în” adlý eserinde iyi kýlýç

kullanma talimatlarýna dair þunlarý yazmýþtýr: “Kýlýç ile vurmayý öð-

renmek isteyen bir kimse süvari ise süvarinin yüksekliðinde, piya-

de ise piyadenin boyunda bir kamýþý saðlamca topraða diker. Son-

ra bu kamýþ sað tarafýnda kalacak þekilde uzakça bir mesafeye gi-

dip oradan atýný dörtnala koþturur ve kamýþa yaklaþýnca kýlýcýný ký-

nýndan çýkarýp kamýþý þiddetle keser. 

Her defasýnda bir karýþ kesmek suretiyle yerden bir arþýn yüksek-

liðinde kamýþ kalýncaya kadar bu hareketi tekrarlar. Kýlýçla kamýþý

kesmekte tam ihtisaslaþma için beþ adet ok alýnýr ve bunlar süva-

rinin saðýna gidecek þekilde onar arþýn aralýkla topraða saðlamca

dikilir. Süvari atýný son süratle koþtururken oklarý yelelerinin birer

parmak aþaðýsýndan muntazam bir þekilde keser. Bu iþte de tam

ihtisas kazanýnca iki sýra halinde ve onar arþýn uzaklýk ile on adet

ok dikilir. Ýki sýra arasýndan dörtnala koþuþtururken oklar saðlý sol-

lu biçilir. Kýlýçla vururken kolun bilek mafsalý bükülmelidir.”

Padiþah Kýlýçlarýnýn Form Geliþimi

Osmanlý padiþah kýlýçlarýnýn form geliþimini, 15. yüzyýlýn ikinci ya-

rýsýndan itibaren gözlemleyebiliyoruz. Fatih döneminden önceye

ait, Osmanlý yapýmý olduðu kesinlik taþýyan bir kýlýca rastlanmýyor.

Erken Osmanlý Devri (1299-1453), kýlýçlarýndan hiç örnek bulunma-

masýný iki açýdan deðerlendirebiliriz: Bu dönemdeki Osmanlý top-

raklarýnda çeliðin çok deðerli bir ithal malý olmasý nedeniyle elde-

ki eski kýlýç tabanlarýnýn dövülerek yeni kýlýç yapýmýnda kullanýl-

masý, Bursa ve Edirne’deki saraylarda ve silahhanelerde bulunan

kýlýçlarýn Fetihten sonra Ýstanbul’a getirilmeyip oralarda kalmasý

ve zamanla zayi olmasý. Bu döneme ait sadece kýlýçlar deðil, diðer

silah çeþitlerinden de örnek bulunmamaktadýr. Tek istisna Ýstan-

bul Askeri Müzedeki Sultan Orhan’ýn (1326-1359) miðferidir.

Osmanlý kýlýç örnekleri, Fatih S. Mehmet’in (1541-81) adýný ve un-

vanýný taþýyan dört kýlýçla baþlar. Bunlarýn ve bu döneme ait diðer

kýlýçlarýn, ilk bakýþta dikkati çeken ortak özellikleri ileri aþamada

bir forma sahip olmalarýdýr. Fatih’in ihtiþamlý tören kýlýcý (ayný za-

manda iþlevselliðe de sahiptir) for-

munun estetik olgunluðuyla

bu devir Osmanlý kýlýçlarý-

nýn en tipik örneðidir

(Env. No: 1/90). Diðer

bir kýlýç ise burmalý

kýlýçlara güzel bir

örnektir (Env. No:

1/93). Bu tip kýlýçlar

kesici olmaktan zi-

yade delici bir silah

olarak etkilidirler. Bu kýlýcýn bizim için diðer bir önemi; kabza

ve balçaðýnýn demirden yapýlmýþ olmasý sebebi ile orijinal for-

munu günümüze kadar muhafaza etmesidir. 15. yüzyýlda deðiþik

form gösteren kýlýçlar; tabaný düz ve iki aðýzlý, eðri ve tek aðýzlý, yýl-

dýrým (burmalý) aðýzlý, çatal (Zülfikar) aðýzlý ve meç’tir. Bunlarýn için-

de muhakkak ki 15. yüzyýlý belirleyen karakteristik form “eðri ve

tek aðýzlý” kýlýç formu olmuþtur.

Osmanlý Devleti’nin tarihteki en parlak dönemi, Batýlýlarýn “Muhte-

þem”, Türklerin “Kanunî” unvanýyla andýklarý Sultan I. Süleyman’ýn

saltanat yýllarýdýr. Onun 46 yýl süren padiþahlýðýnda, Osmanlý’nýn

askerlik ve diplomasi alanýndaki rakipsiz üstünlüðünün yaný sýra,

ilim ve sanatta da zirveye çýkýlmýþtýr. Ýsmail Hami Daniþmend’in

ifadesine göre; “Kanunî Sultan Süleyman, týpký birer ordu kuman-
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daný gibi cepheden cepheye ve zaferden zafere koþarak Osmanlý

Devleti’ni kuran ve bilhassa imparatorluðu günden güne geniþle-

ten ilk on padiþahýn sonuncusudur.” Saltanatýnýn toplam 10 yýl, 3

ay, 5 gününü sefer yollarýnda ve harp meydanlarýnda geçirmiþ ol-

masý ve 72 yaþýnýn içinde iken Zigetvar Kuþatmasý’nda vefat etme-

si, onun þahsiyetini þekillendiren unsurlar arasýnda askerliðin ne

derece önemli bir pay teþkil ettiðini ortaya koyar.

Kanunî, Osmanlý padiþahlarýnýn çoðunda görüldüðü gibi, cengâver-

likte, yani binicilikte ve kýlýç kullanmada maharet sahibidir. Mohaç

Meydan Muharebesi’nde, üç seçkin Macar þövalyesiyle karþý kar-

þýya gelince, kýlýcýný çekip üçünü birden haklamasý, bu kabiliyeti-

nin delilidir.

Kýlýç, Türklerin hayatýnda ve inançlarýnda daima

yer almýþtýr. Rýfký Yazýcý’nýn þu tespiti ne kadar

yerinde ve isabetlidir: “Tacýn yanýnda asa, kýlýcýn

yanýnda dua vardýr.” Elbette ki, kýlýcý kýnýnda tu-

tan, zamanlayan, takvimleyen, bileyen ve “Ha-

di” diye emirleyen dua sahipleridir. Dua kýlýca

hedef ve istikamet kazandýrýr, hatta haysiyet

ekler. Kanunî Sultan Süleyman keskinlerin kes-

kini bir muhteþem kýlýç ise, Þeyhülislâm Hoca

Sâdeddin Efendi duadýr. Dualarla kýlýçlar, tarih

boyunca hep yan yana, iç içe olmuþlardýr. 

Tek baþýna madde, kuvvettir, öfkedir, emirdir.

Yaný baþýnda her zaman manayý da bulabilme-

li, onunla frenlenip, onunla þaha kalkmalý,

onunla temellenmeli, onunla köklenmeli ki bü-

tünlüðünü, anlamýný saðlamýþ olsun. Kýlýç da

zulmün deðil adaletin tesisi yolunda kullanýlýrsa þan ve þeref taþýr.

Aksi takdirde basit bir demir parçasý, kan dökme aracýdýr.

Fatih Sultan Mehmet’ten beri devam eden kýlýç formunun Kanuni

Sultan Süleyman ve ondan sonraki dönemlerde deðiþmeden 18.

yüzyýl sonlarýna kadar sürdüðünü görüyoruz. 19. yüzyýlda ise Türk

kýlýçlarýnda Avrupa etkisi görülmektedir. Bu etki kabza, balçak ve

taban biçimlerinde de kendisini hissettirmektedir. Bu yüzyýldan

sonra Türk kýlýcýnýn orijinal formu unutulmuþtur.

Sultan Selim II ve Sultan Mehmet II’ ye ait kýlýç (Env. No: 1/496-486)

XVI-XVII. yüzyýl baþlarýna ait Türk kýlýcý formuna örnek olarak gös-

terilebilir. Sultan Mehmet’in kýlýcýnýn Beyazýt II’ nin kýlýçlarýna çok

benzediði görülüyor. Sultan Osman’a ait kýlýcýn (Env. No: 1/487) ge-

leneksel formdan ayrýldýðý tabanýnýn eninin artmasýndan ve mah-

muz çýkýntýsýndan anlaþýlýyor. Sultan Selim II’ ye ait eðri kýlýç (Env.

No: 1/499) saf Türk kýlýcý formunun en son örneði olarak gösterile-

bilir.

Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan

Abdulhamid’e ait üç kýlýç, Türk kýlýç formuna

tekrar dönüþün birer temsilcisiymiþ gibi gözük-

seler de gerek eðriliðin, gerekse tabanýn kýsým-

larý arasýndaki oranlarýn, gözden kaçmayacak

derecede bozulmuþ olduðu görülebilmektedir.

Sultan Mehmet Reþat’a ait olan örnek ise, o de-

vir Avrupa bahriye kýlýçlarýnýn tamamen aynýsý-

dýr. Türk kýlýcý özelliklerini göstermemekte-

dir.15. yüzyýl ikinci yarýsý Osmanlý kýlýç kabza ve

balçaklarýnda, bu dönem kýlýç tabanlarýnda ol-

duðu gibi, uzun bir geliþme aþamasýnýn sonucu

olduðu anlaþýlan belirli ve uyumlu bir formla

karþýlaþýyoruz.

Fatih Sultan Mehmet adýný taþýyan düz ve iki

aðýzlý kýlýçtan ancak birinin kabza ve balçaðý

kalmýþtýr (Env. No: 1 / 376). Kabza tepesi çýkýntýlýdýr. Bu da bize, ký-

lýcýn iki aðzýnýn kullanýldýðýný gösteriyor. Eðri ve tek aðýzlý kýlýç kul-

lanýmýna geçildiði bir dönemde, bazý Memluk kýlýçlarýnda yapýldýðý

gibi, kabza eðriltilerek aðzýn tek taraflý kullanýmýna gidilmemiþtir.

Buna mukabil Fatih’e ait düz kýlýçta taban kuyruðu hafif eðridir.

(Env. No: 1/374) Fatih’e ait eðri kýlýçlardan ilki, balýk diþinden yuvar-
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lak ve hafif eðri kabzalý, ýþýnsal yýldýz biçimi dolgun demir balçak-

lýdýr. (Env. No: 1/90) Bu harikulade tören kýlýcýnýn her parçasý oriji-

naldir. Bu sebeple tarihi belli en erken Türk kýlýçlarý arasýnda özel

bir yeri vardýr, ikinci eðri kýlýcýn da ayný özellikleri taþýdýðýný görü-

yoruz (Env. No: 1/375). Sultan Beyazýt II dönemi kýlýç kabzalarý de-

ðiþik bir forma sahiptir. Balýk diþi kaplamalý kabza yerini aðaç ve-

ya yekpare demir kabzaya býrakmýþ, yassýlaþmýþ ve eðriliði artmýþ-

týr. Bu yeni formlarýyla Beyazýt II devri kýlýç kabzalarý, tabanlarý gi-

bi ve onlarla uyumlu olarak, olgun bir estetik biçim gösterirler.

Ayný kabza formuna, bu dönemin iki aðýzlý burmalý kýlýçlarýnda da

rastlýyoruz(2).

Kabzalarý iki ana tipte deðerlendirebiliriz: Önceleri hafif eðri ve yu-

varlak yapýlmakta, kabza tepeliði çýkýntýlý olmadýðýndan elden kay-

masýný önlemek üzere iç kýsmýnda bir çýkýntý bulunmaktadýr. Fa-

tih’in eðri kýlýçlarýnda kabzalar bu formdadýr. Sultan Beyazýt dev-

rinden kalma orijinal demir kabzalý bir kýlýçta ise ikinci bir tipin or-

taya çýktýðýný anlýyoruz. Burada kabza; yassý ve eðridir. Yine elin

kaymasýný önleyen bir çýkýntý vardýr. Kanuni devrinden itibaren ko-

leksiyonumuzda bu tiplere uyabilen çok az örnek kalmýþtýr. 18.

yüzyýl sonu ve 19. yüzyýl boyunca yapýlan kötü tamiratlarda kab-

zalarýn bu orijinal formlarýna dikkat edilmemiþ “tabanca sapý” diye

adlandýrýlan iri, topuz tepelikli boynuz kabzalar veya Avrupa kab-

za biçimleri kullanýlmýþtýr. Daha önce kýlýçlarýn taban formlarýnýn

geliþiminde de gördüðümüz gibi, Kanuni Sultan Süleyman ve on-

dan sonraki dönemlerde kabza ve balçak formu deðiþmeden 18.

yüzyýl sonlarýna kadar sürmüþtür. 19. yüzyýlda ise kýlýçlarda Avru-

pa etkisi görülüyor(3). 

Silah seksiyonunda teþhir edilen padiþah kýlýçlarýnýn balçaklarýna

baktýðýmýzda; Fatih Sultan Mehmet dönemindeki demir balçakla-

rýn yerini, Beyazýt döneminde daha çok gümüþ balçaklarýn aldýðý-

ný, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bunlarýn yerini, altýn yal-

dýzlý gümüþ balçaklara býraktýðýný ve daha sonraki zamanlarda ise,

bu çeþitlemelerin hepsinin kullanýldýðýný gözlemleyebiliriz.

Kýlýçlarýn kýnlarý, genelde aðaç üzerine deri kaplýdýr. Aðýzlýk, iki bi-

lezik ve çamurluklarý demirdendir. Fatih devri kýnlarýnda madeni

kýsýmlar, genellikle kabza tepeliði ve balçakta olduðu gibi süsle-

mesizdir. Beyazýt II. zamanýnda madeni aksam genellikle altýn

kakma motiflerle süslenmiþtir. Daha sonraki dönemlerde aðýzlýðý,

bileziði, çamurluðu altýn yaldýzlý ve altýndan olan kýnlar da görülür.

Kýlýçlar Üzerinde Görülen Süslemeler

Osmanlý Devleti’nde kýlýç ustalarý ehli-i hiref arasýnda kabul edil-

mektedir. Saray atölyelerinde çalýþan ve Osmanlý merkez ordusu-

nun ihtiyacýna cevap veren tüm (ehli-i hiref) ustalarýn sayýsý iki bi-

ni bulmakta idi. Türkler silahlarýndaki maddî güce paralel olarak

süslemenin de geliþmesini arzu etmiþler ve bunda da baþarýlý ol-

muþlardýr. Hazine defterlerinden birinde “Þeyh hattý ile ayeti keri-

me yazýlý kýlýç” kaydýna rastlanýyor. Bu kayýt bize þunu gösteriyor

ki, bu kýlýçlarýn yapýlmasýnda devrin meþhur hattat, nakkaþ, ku-

yumcu ve kýlýç ustalarý iþbirliði içerisinde çalýþmýþlardýr. “Hacý Sun-

gur, Mehmet Seyyid Bayram, Zülfikâr Zeki Mehmet, Hayreddin

vb.”leri eþsiz Türk kýlýçlarýný imal eden ustalardan bir kaçýdýr. Bun-

larýn kýlýca verdikleri form, demire verdikleri su Türk kýlýcýný þahe-

ser yapmýþtýr. Osmanlý Türk kýlýçlarýndaki süslemelerde sarayýn ge-

leneksel uygulamasý hâkimdir. Süslemelerde ana hattý kuyumcu-

luk oluþturur. 

Süslemeler altýn, gümüþ, demir vs. madenler ve fildiþi üzerinde oy-

macýlýk ve kakmacýlýk þeklinde kendini gösterir. Bu þekilde yapýl-

mýþ bir kýlýcýn esas dekorasyonu yazýdýr. Deðiþik kýlýçlarda çeþitli

yazý örnekleri görülürse de bu yazýlarýn içerisinde en çok nesih ya-

zý görülür. Kýlýçlarýn özellikle taban kasýmlarýnda kýlýcý imal eden

ustanýn adý, padiþahýn tuðrasý, Kur’an-ý Kerim’den ayetler, hadisler,

dualar, þecereler, manzum parçalar yer alýr. Bütün bu süslemeler

ve yazý örneklerinin çelik üzerinde yer almasý için; oyma, kakma,

telkari, savat teknikleri kullanýlmýþtýr.

15-16 ve 17. yüzyýllara ait eserlerde dönemin süslemesine uygun

olarak Rumi motifler bolca kullanýlmýþtýr. Lale, yaprak, kývrýk dal-

lar kabza ve balçak üzerindeki diðer motiflerdir. Kýnlarýn üzerlerin-

de de bolca süsleme ve deðerli taþlar görülür. Kýlýçlar üzerlerinde-

ki yazýlarýyla da sahiplerinin ruh halini bizlere anlatabilmektedir,

Silah Seksiyonundaki 1/11037 envanter numaralý kýlýcýn üzerine

nakþedilmiþ olan þu beyit bu durumu açýklamaktadýr: “Ey gönül

bir can içün her cana minnet eyleme izzet-i dünya içün Sultana

minnet eyleme.” Ýnsanlarýn yaþamlarýnda maddi, ruhi ve sosyal ol-

mak üzere deðiþik gereksinimleri olduðu bir gerçektir. Türkler bu

ihtiyaçlarýnýn hepsine daima güzellik fikri ve duygusu ile yaklaþ-

mýþlardýr. Giydikleri çoraptan kullandýklarý silaha kadar her þeyde

bu güzelliði aramýþlardýr. Bütün bu nedenlerden dolayýdýr ki, tarih

boyunca aslýnda bir savaþ aleti olan kýlýcýn Türk sanatýndaki yeri

ve önemi diðer sanat eserlerinden farklý olmamýþtýr.
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(2)- Öz, Tahsin, Topkapý Sarayýnda Fatih Sultan Mehmet II’ ye ait eserler Ankara 1953.

(3)-Aydýn, Hilmi, “Topkapý Sarayý Müzesinde Sergilenen Kýlýçlar” Antik Dekor, Ýstanbul

1996 s.180-182.

*  Ýstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürü.

1 2

3

54

Resim 1: Abdülaziz’in yataðaný, Resim 2: Sultan Beyazýt’ýn kýlýcý, Resim 3: III. Selim’in kýlýcý, Resim 4: III. Selim’in kýlýcýnýn detayý, Resim 5: 1. Ahmed’in Meci
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“Mefruþatta minyatür” ya da baþka bir ifadeyle “kumaþta min-

yatür” uygulamalarý, 2003 yýlýndan bu yana ÝSMEK’te icra edilen

ilgi çekici ve göz alýcý bir sanat kombinasyonu... Ev tekstil ürün-

lerinin tasarlanýp, çeþitli teknikler kullanýlarak göze hoþ gele-

cek bir þekilde dikilmesi iþlemi olarak bildiðimiz mefruþat ve

küçük boyutlu resim yapma sanatý olarak tanýdýðýmýz minya-

tür, sanatýn o ince çizgisinde birleþiyor ve ortaya herkesin

hayranlýkla izlediði mefruþatta minyatür tablolarý çýkýyor.

Deðiþik özellikteki kumaþlarýn (küçük desenli saten, bas-

ma, dokulu, tafta, pamuklu, yün, keçe vb.) bir arada kul-

lanýlabiliyor olmasý bu çalýþmalarý görsel anlamda daha

da zenginleþtiriyor. Bu el sanatýný rölyef

çalýþmalarýndan ayýran en belir-

gin özelliði ise ahþap, tel, kar-

ton vb malzemelerin yerine

tamamen kumaþlarla yapýl-

masý. Kumaþla minyatür

çalýþmalarýna en yakýn

branþ ise kýrkyama

(patchwork)…

ÝSMEK Ýmzalý Bir Sanat 

ÝSMEK mefruþatta min-

yatür usta öðreticisi

Hamiyet Çaylý hanýme-

fendi, bu sanat dalýnýn

daha önce el sanatlarýyla

ilgili özel veya resmi

kurslarda yer almadýðý-

ný, ilk olarak 2003 yýlýnda ÝSMEK bünyesinde yeni

bir branþ dalý olarak programa dahil edildiðini ve gü-

nümüze kadar konu ile ilgili çalýþmalar süregeldiðini be-

lirtiyor. 

Bu branþý ÝSMEK’e  kazandýran ise dönemin usta öðreticisi

(2004’den itibaren teknik rehber) Hacer Çaylý. Sayýn Çaylý Malte-

pe ÝSMEK kursiyerleriyle birlikte, bir eðitim yýlý boyunca yapmýþ

olduklarý çalýþmalarý 2003-2004 eðitim döneminde “Osmanlý

minyatürleri” adýyla Taksim Metro Sergi Salonu’nda Ýstanbullu-

lara sundu ve sergi büyük ilgi gördü. Serginin yoðun ilgi görme-

sinin ardýndan 2005-2006 eðitim döneminde Mecidiyeköy Pro-

filo Alýþveriþ Merkezi Sergi Salonu’nda “Osmanlý’da Minyatür ve

Tuðralar” konu baþlýklý, 2006-2007 eðitim döneminde Taksim

Metro Sergi Salonu’nda usta öðretici Sukeyne Tulan ve Kadýköy

ÝSMEK kursiyerleri tarafýndan “Osmanlý Kanyonlarý” adlý karma

sergi açýldý. Gene bu eðitim döneminde Küçükyalý Maltepe

Kültür Merkezi’nde, Suadiye ÝSMEK kursiyerleri ve usta öð-

reticileri Hamiyet Çaylý tarafýndan “Osmanlý’da Kadýn ve

Çiçek” konulu sergi açýlarak, kumaþla minyatür çalýþma-

larýnýn sergilenmesi ÝSMEK’te geleneksel bir hal aldý. Son

sergi; Türkiye’nin ilk minyatür parký olan Miniaturk’te

gerçekleþtirildi. ÝSMEK kursiyerlerinin Miniatürk’te bulu-

nan eserleri tablolara yansýttýðý sergide

yer alan 74 adet tablo ziyaretçi-

ler tarafýndan çok beðenildi.

“Sergiyi gezen insanlar ilk

defa böyle bir çalýþmayla

karþýlaþtýklarýný dile ge-

tirip, þaþkýnlýk ve hay-

ranlýklarýný gizlemiyor-

lar. Konu ile ilgili detaylý

bilgi sahibi olabilmek

için, ÝSMEK’in hangi kurs

merkezlerinde bu sa-

natlar ile ilgili çalýþma-

lara yer verildiðini öð-

renmek ve yeni öðre-

tim döneminde kursi-

yerimiz olmak istiyor-

lar.” þeklinde konuþan

mefruþatta minyatür usta öð-

reticisi Hamiyet Çaylý, sergiler saye-

sinde pek çok insana ulaþtýklarýný ancak bunun yeter-

li bir sayý olmadýðýný, bu güzellikleri daha fazla insanla paylaþ-

mak istediklerini anlatýyor.

Kursiyerlerine de her sanat dalýnda olduðu gibi bu sanat dalý-

nýn da bir sabýr iþi olduðunu ve ortaya çýkan sonucu gördük-

ten sonra yorgunluklarýndan eser kalmayacaklarýný telkin

eden usta öðreticinin öðrencilerinden Suadiye ÝSMEK’te eðitim

alan Mine Tatoðlu, “Ýlk baþta zor geldi, yaptýkça zevk almaya

Kumaþlarýn Kalbine
Ýþleyen Minyatürler

Melis GÜZEL

Çeþit çeþit rengarenk kumaþlarýn üzerinde canlanýyor eþsiz minyatürler… Seyri
doyumsuz koskoca bir tarih iþleniyor iplik iplik… ÝSMEK tarafýndan 2003 yýlýndan bu
yana düzenlenen sergilerle Ýstanbullulara tanýtýlan ve sanatseverlerin gönlünde taht
kuran mefruþatta minyatür sanatý, gittikçe tanýnýyor, tanýndýkça seviliyor ve bayanlar
tarafýndan zevkle icra ediliyor.
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baþladým. Sonunda iþime hayran oldum.” diye konuþuyor. Mer-

yem Sevinç Batur, “Minyatür çalýþmasýný ilk defa gördüm, çok sev-

dim, öðretmenimiz sayesinde bir adet tablomu tamamladým. Se-

neye tekrar gelmek istiyorum. Bu el sanatýný çok sevdim.” þeklin-

de düþüncelerini ifade ederken, ayný kurstan Dürdane Balboy ise

“Açýkçasý zor geldiði için yapmayý düþünmüyordum. Öðretmenimi-

zin sayesinde ikna olup yapmaya karar verdim ve yaparken çok

keyif aldým. Yaptýðým iþle ve kendimle gurur duyuyorum.” diyor.

Amaç Minyatürün Ýnce Dokusunu Yansýtabilmek

Mefruþatta minyatürün uygulama alanýnýn çok geniþ olduðunu

ifade eden bu karma sanatýn icracýlarý, kumaþta minyatür ile ev

tekstiline yönelik bütün objelerde (yatak örtüsü, kýrlent, aplik,

abajur vb) rahatlýkla zengin tasarýmlar olarak sunulabileceðini ve

mefruþatta kumaþla minyatür yaparken doðru seçilmiþ her türlü

resim, manzara, obje aslýna uygun bir þekilde yapýlabildiðini söy-

lüyorlar.

Ustalarýmýzdan öðrendiðimize göre, bu göz alýcý sanatý yapmaya

baþlarken ilk önce kaynak taramasý yapýlýyor ve çalýþýlacak olan

minyatür seçiliyor. Seçilen resim büyütüldükten sonra aydýnger

ya da parþömen kaðýdýna detaylý olarak çiziliyor. Modeldeki her

detaya uygun olabilecek kumaþlar temin edilerek, uygulanacak

modele göre kalýplar çýkarýlýyor. Uygun renkte ve desende kuma-

þa karar veriliyor. Sonrasýnda kumaþlara tela yapýþtýrýlarak kalýplar

yerleþtirilip, küçük kalýplarda çevresinden (dýþ kontör) iðne ardý

yapýlýyor. Büyük desenlerdeyse çevresinden (dýþ kontör) kumaþ

döndürülüp kalýbýn arkasýna baský þeklinde hazýrlanýyor. Desenler

þablonun üstüne yerleþtirilip tamamlandýktan sonra zemine yer-

leþtirilip ara baský gerçekleþtiriliyor, zemindeki nakýþlarda tamam-

lanýyor. Bu iþlemler yapýlýrken modellere uygun desende kumaþ-

lar, el nakýþý iplikleri, dikiþ iplikleri, tela, elyaf, boncuk, pul vb. mal-

zemeler kullanýlýyor. Mevcut teknikler ise; iðne ardý, ara baský, el

nakýþý, makine nakýþý, pul/boncuk iþi vb.

Mefruþatta minyatür uygulamalarý ile minyatürler üç boyutlu bir

þekilde kumaþa aktarýlmýþ oluyor. Bu uygulamada önemli olan ise

minyatürün tarihsel dokusu ve ince detaylarýný mefruþata yansý-

tabilmek… ÝSMEK usta öðreticilerimiz ve kursiyerlerimiz bunu ba-

þarýlý bir þekilde gerçekleþtiriyor ve açýlan sergilerle de Ýstanbullu-

larýn beðenisine sunuyor…
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Ýslam felsefesi etkisinde asýrlardýr özümlenen Türk zevki,

estetik yargýsý ve sempatisinin doðal bir sonucu olarak

karþýmýza çýkan, geleneksel sanatlarýmýzýn özgün bir þube-

si Türk çini sanatýmýzý deðerlendirirken geçmiþten aldýðý-

mýz bedii zevkleri, yine bir Türk sanatý olan, Batýnýn da bir

Türk sanatý olarak kabullenip “Turkish papier” (Türk kâðý-

dý), “Turkish Marmor papier” (Türk mermer kâðýdý) olarak

isimlendirdiði ebru sanatýmýzla bütünleþtirmenin adýdýr

ebruli çiniler…

Bu iki muhteþem sanatýmýzýn birlikteliðinden oluþan yeni

bir sentezi, yeni bir soluk olarak sunumu çýkan Türk ebru-

li çinilerini belli bir norma oturtup savunmak, geleneksel-

liði tahrip etmeden zengin bir çeþniye yeni bir sanat þube-

si katarak sanatýmýzýn evrensel boyutlarýný geniþletmek ve

bu doðrultuda ilk kez karþýlaþýlan ebrulu çinilerin

uluslararasý platformlarda sunuma ulaþtýrmak-

týr amacýmýz…

Ýslam sanatlarýnda, resim yasaðýnýn

gereðince anlaþýlamamasý, figürün

belli formlarda kullanýlmasý ya da

mekruh

sayýlmasý Ýslam sanatçýsýný soyuta mücerret olana yönel-

miþtir. Bu felsefenin etkisiyle geliþen Ýslam sanatlarý; min-

yatür hat, tezhip, çini, ebru daha ziyade soyut ve bazý þu-

belerde de birim tekrarýna giden bir forma bürünmüþler-

dir. Diðer geleneksel sanatlarýmýz halý, kilim örgüleri, taþ

tezyinatý, aðaç oymacýlýðý (kündekari), sedefkarlýk, ciltçilik

gibi bu felsefenin ýþýðýnda geliþen birbiriyle benzeþen yal-

nýzca farklý karakterlerde üsluplandýrýlmýþ örneklerle dolu-

dur. 

Yazýmýzda bu þubelerde en yenisi olan ebrulu çinileri gör-

sel örnekleri ile birlikte ortaya koyacaðýz. Görsel örnekler-

de kendi çalýþmalarýmýzdan oluþan deðiþik türlerde ebrulu

çiniler bulunmaktadýr.

Renkli ve cilalý sýrla kaplanmýþ piþmiþ topraklara fayans ke-

limesinin karþýlýðý olan çini

(çini iþi) adý verilir. Aslýnda bu yanlýþ anlaþýlmadan dolayý

vaktinde çini porseleni anlamýna gelen deyimin yanlýþ kul-

lanýmý sonucu yerleþtirmiþtir.(Bakýr 1999- s 10) Bu porse-

lenlere “imparatoruna ait” anlamýndan “faðfuru” denilmek-

teydi.(Arseven 1973 s 50 )

Ýslam sanatý içinde önemli bir yer tutan Türk çini ve sera-

mik sanatýnýn geçmiþi, 8-9. yy’da Uygurlara kadar dayan-

dýrýlmaktadýr. Ýran’ýn Moðollarca istilasý sonucu çok sayýda

bilim ve sanat adamýnýn Selçuklulara sýðýnmalarýna neden

olmuþ ve bu sanatçýlar çininin Selçuklu Türklerinde geliþ-

mesine yardýmcý olmuþtur. ( Arseven 1973 s 50 )

Anadolu Selçuklularý’nda ilk kullanýlan teknik, Selçuklu-

larýn çini sanatýmýza hediyesi olan mozaik tekniðidir. (

Arseven 1973 s 243 ) Bu özellikle mimari komp-

lekslerin iç kesimlerinde kubbe ve taban-

larda bolca kullanýlmýþtýr.

13 yy. ortalarýnda Moðol akýnla-

rýyla sarsýlan Selçuklular, Tür-

kistan, Azerbaycan ve Hora-

san’dan Anadolu’ya göçen

Çinide Yeni Bir Yorum:
Ebruli Çiniler

Yrd. Doç. Þemsettin DAÐLI

Çiniyle ebruyu birleþtirerek uluslararasý platformlarda ebruli çinileri yeni bir sanat
yorumu olarak tanýtan deðerli sanatçý ve akademisyen Þemsettin Daðlý, “Daha düne
kadar bir yan sanat kolu olarak karþýmýza çýkan Türk ebrusu, Türk çinisine hayat
veren malzemelerle bambaþka bir formda ve nitelikte, bir sanat deðeri olarak kültür
ve sanat ürünlerimiz arasýnda en saygýn yerini alacaktýr.” diyor…
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Türk geleneklerini güçlendirdi. Sanat ve köklerde yeni bir can-

lanma baþladý. ( Öney 1995 s 77)

Ýslam çini sanatýný ilk büyük aþamasý Anadolu Selçuklu mima-

risinde görülür. Cami, mescit, medreseler minarelerinde firuze

ve mor renkli sýrlý tuðlalar sýrsýz tuðlalarla çok deðiþik kompo-

sizyonlar bilezikler oluþturur. ( Öney 1995 s 83 )

Selçuklu mozaik çini tekniðiyle renkli sýr tekniðini birleþmesiyle

Osmanlý çinilerine bir baþlangýç olmuþtur. (Aslanapa 1989 s 322)

Ýlk zamanlarda çini bir duvar kaplamasý olarak kullanýlmaktay-

dý. Selçuklularda bu daha çok mozaik formunda görülmekte-

dir. Daha çok geometrik bir süsleme oluþturmaktadýr. Konya

Karatay sýrçalý medrese Alâeddin camisinde güzel örnekleri

bulunmaktadýr. ( Arseven 1973 s 243)

Ýslam çini sanatýmýza genel anlamda baktýðýmýz zaman, çininin

mimari ile bütünlük arz ettiði görülmektedir. Mimaride bir be-

zeme unsuru olarak karþýmýza çýkan çini ile gündelik kullaným-

da seramik olarak karþýlaþmaktayýz.

Türk Çini sanatýnda cami, türbe gibi mimarinin dýþýndaki sivil

mimaride de minai, sýraltý ve lüster ( perdah) gibi farklý teknik-

lerle de karþýlaþmaktayýz. Genelde yapýlarýn iç ve dýþ alanlarýn-

da bir kaplama malzemesi olarak kullanýlan çini; piþmiþ top-

rak, kare, yýldýz, çokgen formunda görülen, yüzeyi renkli ya da

saydam olabilen bir maddedir. Bunun dýþýnda Selçuklu ve Os-

manlý da kullaným eþyalarý olarak da kullanýlmýþtýr. Bu kaplara

Osmanlý’da “ kaþý” seramik eþyalara “evani” denilmektedir

(Yetkin 1984)

Mimaride ilk kez MÖ 3000 yýllarýnda mýsýr piramitle-

rinde (sakkara piramidi) görülen çiniyi  (Öney 1987)

seramik formunda daha ileriki tarihlere götürmek

mümkündür.

Çini ve seramikte bezeme, genelde sýr denilen ve ca-

mý andýran ince bir tabaka ile elde edilir. (Demiriz

1982) Sýr bir tür bezeme olduðu kadar, ayný zamanda

yalýtkanlýðý saðlayarak geçirgenliðe önleyen koruyucu

bir madde olarak karþýmýza çýkar.

Anadolu çini sanatýnda gözlemlediðimiz örnekler, ilk

dönemlerde çoðunlukla renkli sýrlý olarak karþýmýza

çýkmaktadýr. Lüster ve minai tekniðindeki örnekler-

de de görülmesine karþýlýk, sýr altý tekniði ile ilgili

çiniler, Osmanlýlarla birlikte daha fazla görül-

mektedir.

Sýr altý tekniðinde; yüzeyi örten, alttaki

rengi ortaya çýkaran koruyucu bir ta-

baka olarak kullanýlýr renksiz ve say-

damdýr.

Anadolu’da Türk süsleme sanatlarý ve

mimari, Ýslam sanatlarý kapsamýnda

bakýldýðý zamanda son derece güzel ör-

neklerle doludur. Özellikle çini - seramik;

alanlarýnda döneminin en belirgin üslup ve ör-

neklerini sunmuþtur. 

Selçuklu dönemi çini, özellikle mimari konstrüksiyona uyarla-

nan çiniye karþýlýk seramik buluntularý pek yoktur. En azýn-

dan günümüze kadar rastlanmamýþtýr. Bu alanda bulu-

nanlar ise Beyþehir Kubadabad sarayý, Karahisar, Adýya-

man’da Samsat, Keban ve Atatürk Barajý gölleri altýnda

kalan bölümde ele geçen vazo, sürahi, tabak, kâse ve

benzeri eþyalardan oluþan, kýrmýzý gri ve gevþek hamur-

lu seramiklerdir. Kubadabat Sarayý’ndaki çinilerinde gö-

rülen dikkat çeken en önemli özellik kuþkusuz üzerle-

rindeki figüratif zenginlikleridir.

Osmanlýlardan geliþmeye baþlayan bu sanat çini pano-

lar þeklinde geliþmiþ, koyu mavi, firuze, yeþil ve doma-

tes kýrmýzýsý gibi renklerin hâkimiyetine girmiþ daha zi-

yade mimari yapýtlarýn iç kýsýmlarýnýn dizaynýnda yer

almýþtýr. (Önder 1977 s 106 ) 

Osmanlý döneminde 1320’de Bursa’nýn fethiyle çi-

niye duyulan ihtiyaç artmýþ Bursa, Ýznik ve Kü-

tahya’da ham maddeye yataklarýný bulun-

masý sonucu çini atölyeleri birbiri ardýna

açýlmýþtýr. ( Koçer 1997 s 73) Osmanlý çi-

nisi seramikleri 14. yy.’dan itibaren de-

ðiþik türde kaliteli örneklere Ýslam

sanatýnýn ihtiþam ve zarafetini yan-

sýtmýþtýr. (Öney 1987 ) Ýlk Osmanlý

seramiklerinin Ýznik’te 14.yy. ortala-

rýyla 15.yy. baþlarýnda yapýldýðý bilin-

mektedir. Kütahya’da ilk Osmanlý se-

ramiklerinin bu tarihleri arasýnda yapýl-

dýðý görülmektedir. Ýlk Osmanlý çinilerinin

de Ýznik ve Kütahya’da yapýldýðý söylenebilir.

Þemsettin Daðlý, ebru çalýþmasý yaparken.
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(Sümer  334) Osmanlýlarda seramik merkezi Ýznik’tir. Bu dönemde

iliþkin olarak bulunan parçalar çukur tabakalar ve kâseler olarak

görülür yine bu döneme ait örnek olarak vazo ve sürahiye pek

rastlanamamýþtýr. ( Demiriz 1982) Bu yüzyýllarda büyük geliþme

gösteren Osmanlý çini ve seramikleri imparatorluðunda gücü ve

zenginliði nispetinde zirveye çýkmýþtýr.

Geçmiþi Asya’ya dayanan Anadolu’da geliþim gösteren çini sanatý

teknik ve estetik açýdan Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde farklý

iki üslup geliþtirmiþtir.16. yy. ile 17. yy. ilk yarýsýnda en önemli

ürünleri sunan çini sanatý daha sonra bu özelliðini yitirdi. (Boy

1997 s 331)

17. yy. ortalarýna kadar mükemmel bir üretimin sürdürüldüðünü

biliyoruz ama ne var ki 17. yy. ikinci yarýsýndan sonra imparator-

luðun durumu ile paralel olarak çini ve diðer sanatlarda gerileme

ve yozlaþma baþladý. Çininin ana renkleri solmaya ve baþkalaþma-

ya desenler deformasyona uðramaya baþladý.

Yine ayný dönemde Ýznik’in önemini kaybetmesinin ardýndan 16.

yy. da yeni bir çini merkezi olarak Kütahya gözlenmektedir. Aslýn-

da Kütahya’nýn Ýznik ile birlikte 14. yy.’da çini üretmeye baþladýðý

bilinse de sürekli Ýznik’in yanýnda ikinci planda kalmýþtýr.  

Sultan III. Ahmet döneminde Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa’nýn da

gayretleriyle Ýznik’e bir ferman gönderilip Ýstanbul’a kurulacak

atölye için, malzemeler, usta, fýrýn planlarý gönderilmesi emredil-

miþ (Öney 1995) ve muhtemelen Ýstanbul Eyüp’te Tekfur Sarayý

denilen alanda bir atölye kurulmuþtur. (1724-1725)

Burasý ile ilgili en erken örnek ise, Cezeri Kasýmpaþa Camii mihra-

býnda görülmektedir.

Yine bu üretim oldukça kýsa sürmüþ, türlü nedenlerden dolayý bir

müddet sonra bu atölyede daðýlmýþtýr.

Klasik Osmanlý Döneminde çinicilikte kullanýlan ev süslemeleri,

desenler, çok baþarýlý kompozisyonlar uygulanmýþtýr. Bunlar Lale,

karanfil, gonca gül, menekþe, sümbül, narçiçeði, þakayýk, bahar

dallarý, üzümer, çiçekler, madolyanlar, arabeskle süslü yazýlar,

(Öney 1987) kýsacasý tezhipteki süsleme unsurlarý mermer taklidi

benekler görünmesine raðmen konumuz olan ebrulu çini örnek-

lerine rastlanýlmýþtýr. 

Ebrulu Çiniler

Tarihsel süreç içerisinde tüm bu geliþim çizgilerine bakýldýðý za-

man, geleneksel tavýrla Türk zevki ve estetiðini birlikteliðinde or-

ganize olan Türk çini sanatýnýn, özgün karakteri içerisinde alaylý di-

ye tabir ettiðimiz usta- çýrak iliþkisi ile günümüze kadar geldiði gö-

rülmektedir.

Kubadabad’dan Ýznik’e, Kütahya’ya ve günümüzde çini þekilleni-

yor. Halk örgeleri ve geleneksellik bütünleþiyor. Çinideki motifler

tezhipte, ebruda farklý malzemelerde birleþiyor.

Farsçada “ebri” bulutumsu, eski Türkçede “ab-ru” su yüzü, birinci-

sinde üzerinde bulutu andýran görüntüler, ikincisinde ise su yüze-

yindeki boyalarýn görünümü; isim ne olursa olsun, Batýnýn da nasýl-

sa kabullendiði “Turkish Marmor Papier”, Türk mermer kâðýdý, su

üzerindeki boyalarýn kâðýda alýnmasý, kâðýt üzerinde mermerimsi

hoþ görünümler elde edilmesi sanatýdýr. 9 yy.’da Orta Asya içlerine

kadar uzanan bu sanatýn ilk defa kim tarafýndan, nerede ve nasýl

bulunduðu bilinmez ama sonrasý kesin ki geliþimini yine ayný yüz-

yýllarda Türk sanatçýsýnýn elinde göstermiþtir. Günümüzde müze ve

kütüphanelerde bulunan el yazmasý kitaplar ve belgelerde ise ko-

nuya iliþkin herhangi bir bilgiye, bulguya rastlanýlmamýþtýr.

Konuyla ilgili olarak 9. yy.’da hatta bu sanatýn yapýldýðýna iliþkin

görüþler bulunmaktadýr. Yine ayný dönemde Uygur Türklerinin

kâðýt ve boyayý bilmeleri  4-5 çeþit renkli minyatür yapabilmeleri
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1) Kitre hazýrlanmasý, 2) Boyalarýn tekneye yatýrýlarak form düzenlenmesi, 3) Hatip yapýmý, 4) Tabaðýn daldýrýlmasý, 5) Ebrulu tabak
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de düþündürücüdür (Hep gül 1990: 58). 8. yy.’da Çin’de Liu Sha Shi-

en, 7. yy.’dan itibaren de Japonya’da benzer tekniklerde yapýlan

bazý çalýþmalarýn bulunmasý, (Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklo-

pedisi 10.c 1994: 80) sonraki yüzyýllarda Çaðatay Türklerinde “eb-

re” ismiyle Türkistan’da ortaya çýkan ebru sanatýnýn, tarihsel geli-

þim süreci içerisinde bize bazý önemli fikirler sunmaktadýr. Bu bil-

giler ýþýðýnda ebrunun Doðuda þekillenmiþ bir sanat dalý olduðu

söylenebilir.

Bu sanat Anadolu’ya, Türklerin eski vatanýndan Ýpek Yolu ile gel-

miþ, Türkistan’da Buhara’da yola çýkmýþ, Ýran üzerinden adýný da

beraber alarak Anadolu’ya yerleþmiþtir. (Yazan 1986: 41)

Ýlk kez 16. yy.da þekillenmeye, belli formlarý aramaya baþlanmýþ-

týr. Ebruda malzeme nedense hep kâðýt olarak kullanýlmýþ son yýl-

lara kadar bu böyle devam etmiþ, yüzyýlýmýza kadar diðer kitap

sanatlarý, ciltçilik, tezhip, minyatür, hat sanatýnýn bir yardýmcýsý

olarak görünüþe ulaþan bunlardan herhangi biri olmazsa olmaz

olan bu sanat kendi kimliðine 20. yy.’ýn büyük sanatçýsý Mustafa

Düzgünman’la eriþmiþ, duvarlara sanat eseri olarak asýlan bir tab-

lo halini almýþtýr. Türk ebrusunda çiçekli ebrular M. Düzgün-

man’dan sonra þekillenmiþ; tezhipte, çinide kullanýlan tüm çiçek-

ler Türk ebrusunda kullanýlmýþtýr.

Kâðýdýn dýþýnda cam, fayans, kumaþ, aðaç ve diðer malzemeler

üzerinde denenen ebru birkaç ustanýn dýþýnda çini bisküvi üzerin-

de pek denenmemiþ ya da üzerinde durulmayarak geçiþtirilmiþtir.

Geleneksel tavýr içinde ortaya çýkan tüm diðer sanat þubelerinde

olduðu gibi ebru ve bisküvinin, hammaddenin birlikteliði ve çiniy-

le bütünleþmesi; sanatta yeni anlayýþlara giden ve geliþmenin pa-

ralelinde olan Türk sanatý ve sanatçýsýnýn hedefi neden olmasýn.

arihsel süreç içerisinde bizden öncekilerin býraktýklarý mirasý geliþ-

tirerek sonraki nesile neden farklý sunumlarla kültürel bir sentez

içinde aktarmayalým…

Sanat olarak bir hat eseri ebrusuz ve tezhipsiz bir yalýnlýk ifade

edebiliyor, çiniye ait bir motifi yine bir cilt olarak görebiliyoruz. Bir

tezhibi bir çini üzerinde görebiliyorsak bir ebruyu bir çinide neden

görmeyelim.

Ateþte açan çiçekler; çinide boyalar fýrýnda piþerek nasýl doðal gö-

rünümleri dýþýnda bir görünüme bürünüyorsa ayný olay ebrulu çi-

nilerde de gerçekleþmektedir. Farklýlýk tekniklerdedir. Çini beze-

meler fýrça ve tahrir, ebru ise bir süs sanatýdýr. Yöntem ne olursa

olsun ikisine de hüviyetini veren ateþ ve fýrýndýr. Çinide kullanýlan

tüm renkler ve boyalar ebrulu çinilerde de kullanýlmaktadýr. Ayný

süsleme, karþýmýza farklý karakterlerde, bazen lekeci (taþist) bir

anlayýþla, bazen salýmsý karmaþýk, bazen transparan, bazen de fi-

güratif bitkisel bir bezeme olarak çýkabiliyor.

Klasik Türk çinisinin dýþýnda yine bir Türk sanatý olan ebruyu fark-

lý yöntemlerle tanýtarak bu sanatýmýzýn karakteristik yapýsýný, çini

karolar, bisküviye nakþederek, çininin kullaným alanlarýyla bað-

daþtýrmak. Ebrulu çiniler diðer sanat þubelerimiz gibi Türk zevki-

nin bir örneði olarak deðiþik malzeme ve biçimlerde somutlaþtýra-

rak özgün yerini almalýdýr.

Daha düne kadar bir yan sanat kolu olarak karþýmýza çýkan Türk

ebrusu, Türk çinisine hayat veren malzemelerle bambaþka bir

formda ve nitelikte bir sanat deðeri olarak kültür ve sanat ürün-

lerimiz arasýnda saygýn yerini alacaktýr.

Çaðdaþ bir yorumlama ile bazen bir masa üzerinde, bazen duvar-

larýmýza astýðýmýz bir tabak formunda, bazen vazolarýmýzda bir de-

falýk bir prosesle gerçekleþtirilen ve bazen yeni bir sanat eseri ol-

ma niteliðiyle motif ve renk kompozisyonu müthiþ bir çizgi zen-

ginliði ebrulu çiniler…

Dileðimiz geleneksel formda soyut çizgilerle görünüþe ulaþan eb-

rulu çinilerin sanat tarihimizde yerini alarak batý plastik sanatlar

içerisinde yeni bir yorumlama olarak özgünlüðünü bulmasý, týpký

battal ve taraklý ebruda olduðu gibi soyut lirizmle çaðdaþ batý sa-

natlarýna öncülük teþkil etmesidir.  
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Yazý: Rana KAYACIK   Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Anadolu kültür mozaiðinin içerisinde eþsiz bir konuma sahip olan Çorum ilinin, el sanatlarý ile nam salmýþ
inci gerdanlýðýdýr Ýskilip… Ýlçede halen sepetçilik, semercilik, aðaç oymacýlýðý, ayakkabýcýlýk, bakýrcýlýk gibi
geçmiþin aynalarý, özverili bir avuç insan tarafýndan sabýrla günümüze yansýtýlmaya çalýþýlýyor. Ayrýca
Çorum'da kargý bezi dokumacýlýðý da teknolojiye karþý büyük bir mücadele veriyor. 
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Türkiyemizde her yöremiz, adýnýn yanýnda simgesini de berabe-

rinde taþýr, hemen o canlanýr zihinlerimizde. Denizli'nin horozu, Ýz-

mit'in piþmaniyesi, Rize'nin çayý, Ýznik'in çinileri, Kütahya'nýn por-

selenleri, Gemlik'in zeytinleri, Kayseri'nin pastýrmasý, Maraþ'ýn don-

durmasý, Antep'in fýstýðý… Bu liste uzayýp gider… Çorum denildiðin-

de ilk akla gelen ise elbette ki "leblebi" olur. Çorum'da her köþe

baþýnda bir leblebici dükkaný bulmanýz mümkün. Bu yörede yeti-

þen nohutun iriliði ve leblebiye dönüþme aþamalarý, Çorum leble-

bilerini haklý bir üne kavuþturuyor. Herkesin bildiðinin yaný sýra bir

de bilenlerin bildiði var ki; o da Ýskilip'in leblebisi. Ýlçenin arasta

kültürü içerisinde önemli bir yeri olan ve birkaç esnaf tarafýndan

yürütülmeye çalýþýlan leblebi yapýmý, zanaatlar içerisinde en zah-

metlilerinden biri aslýnda. Bir ay süren zorlu bir çalýþmanýn sonu-

cunda ortaya konan leblebiler, özellikle odun ateþinde yapýlýyor

olmasýndan dolayý diðerlerinden farklýlýk gösteriyor. Ve elbetteki

enfes tadý da…

Çorum ve Ýskilip denildiðinde leblebilerin yaný sýra en büyük gü-

zellik; kentin pek çok uygarlýðýn kalýntýsýný barýndýran açýk hava

müzesi konumu ile yaþatýlmaya çalýþýlan el sanatlarý. Öyle ki; Ka-

radeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum, günü-

müzden 7 bin yýl öncesine kadar uzanan hazineleri baðrýnda taþý-

yor. Çorum ili sýnýrlarýndaki Hititlerin ilk baþkenti Hattuþa, Unesco

tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne alýnmýþtýr bile… Burada

bulunan çivi yazýlý tablet arþivleri de Unesco'nun Dünya Belleði Lis-

tesi'nde yer alýyor. Çorum'un Boðazkale ilçesindeki Hattuþa'nýn en

etkileyici kutsal mekaný ise; Yazýlýkaya Tapýnaðý. Bu açýk hava ta-

pýnaðýnda bulunan yüze yakýn tanrý, tanrýça, hayvan ve figür iþlen-

miþ olduðu kaya yüzeylerinden adeta bizleri izliyor. Eski Tunç Ça-

ðý ve Hitit Çaðý'nýn sanat merkezi kabul edilen Alacahöyük, Hititle-

rin önemli kentlerinden olan Þapinuva (Ortaköy) Çorum'da mutla-

ka görülmesi gereken mekanlardan. Ayrýca þehirdeki diðer önem-

li yapýlar arasýnda Çorum Kalesi, Hüseyin Gazi Türbesi, Ýskilip Kale-

si, Osmancýk Kandiber Kalesi, Hacýhamza Kalesi, Ýskilip'te Redif Kýþ-

lasý, Çorum Saat Kulesi, Sungurlu Saat Kulesi, Koyunbaba Türbesi,

Veli Paþa Haný, Yeni Hamam, Paþa Hamamý, Hacýhamza Hamamý,

Koyunbaba Köprüsü, Maraz Hatça Çeþmesi, Baltacý Mehmet Paþa

Çeþmesi bulunuyor. Çorum tarihi güzelliklerin yaný sýra doðal gü-

zellikleri ile de turistlere huzurlu ve keyifli vakit geçirme olanaðý

sunuyor. Eðer Çorum'a uðrayacaksanýz keþfedilmeyi bekleyen çok

güzel tabiat parklarý, yaylalar, mesire yerleri, çamlýklar ve kanyon-

larý olduðunu unutmayýn…

Tarih boyunca nice gezgin, sanatkâr ve edebiyatçýnýn eserlerine

konu olmuþ Ýskilip ise Hattuþa'ya sadece iki saatlik uzaklýkta. Böl-

geye yerleþimin Hititlerin Anadolu'ya geldiði tarih olan M.Ö.

3000'lere uzandýðý çeþitli kaynaklarda yer almakta olup, Hatti uy-

garlýðýnýn kent yerleþme alanýnýn Ýskila (Ýskilip'in tarihteki ilk adý)

olduðu düþünülüyor.

Soluk Almaya Çalýþan El Sanatlarý

Çorum kentinde eski dönemlerde yoðun olarak dokumacýlýk yapýl-

dýðýný öðreniyoruz, þimdilerde ise sýnýrlý da olsa bu sanatýn yaþatýl-

maya çalýþýlýyor. Yöre halkýnýn ihtiyaçlarýna göre genellikle ipek ve

iplikten dokunan kargý bezinin özellikle Kýzýlýrmak vadisindeki yer-

leþim birimlerinde halen dokunmakta olduðuna þahit oluyoruz.

Çorum'da sepetçilik, semercilik, aðaç oymacýlýðý ve ayakkabýcýlýk

Ýskilip ilçesinin sanatlarý arasýnda anlatýlýyor ki yoðun olarak bu

bölgede yapýla gelmiþ. Ýskilip'i gezen fotoðraf sanatçýsý Haluk Uy-

gur "Az Gittik, Uz Gittik" adlý eserinde Ýskilip'i þöyle anlatmýþ; "Yýl-

lardan beri yörede faaliyet gösteren, esnaf loncalarýnýn etkisiyle

olacak, Türkiye'nin çok yerinde artýk yok olmuþ birçok zanaat er-

babý Ýskilip'te hala faaliyetine devam ediyor. Birçok el sanatýný

baðrýnda yaþatan Ýskilip, bu yüzden bende, doðal bir etnografik
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Çorum denildiðinde ilk
akla gelen “leblebi” olur.
Herkesin bildiðinin yaný
sýra bir de bilenlerin bildi-
ði vardýr ki; o da Ýskilip’in
leblebisidir.
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kent müze izlenimini býraktý. Bence Ýskilip'te Unesco tarafýndan

korunmaya alýnmalý ve kent, bir açýk etnografya müzesine dönüþ-

türülmelidir."

Bakýrcýlýk ve demircilik ise Çorum kentinin geleneksel üretim kol-

larýnda biri. Eski dönemlerde bakýrcýlýk için gerekli hammadde Er-

gani'deki bakýr yataklarýndan saðlanýrmýþ. Ancak ham bakýrdan

saf bakýr elde edilen haddehanelerin en yakýn Tokat'ta bulunma-

sý bakýrcýlarýn üretimlerini düþürmüþ ve 20. yy. baþlarýnda Ço-

rum'da demircilik yükselmeye baþlamýþ. Kentte demirden tarým

aletlerinin her türlüsü yapýlmaktaymýþ. Ancak ustalarýn anlattýðýna

göre sonralarý bakýcýlýk tekrar yükselmeye baþlamýþ. Çorum'da ba-

kýr ürünler genellikle kazan, tabak, sini, sahan, lenger, tava gibi

mutfak eþyasý olarak kullanýlýyor, ayrýca ibrik ve leðen gibi eþya-

lar da yýllardýr yapýla geliyor. Ancak günümüzde bakýr malzemele-

re raðbet azalsa da Çorum ve Ýskilip'te, süs eþyasý yapýmý ve ilçe-

de yapýlan düðünlerde kullanýlan düðün kazanlarýnýn kalaylanma-

sýnda bakýr kullanýlýyor. Sanatlarýný icra etmeye çalýþan ustalarýn

en büyük derdi ise elbette ki çýrak bulmakta zorluk çekmeleri…

Özellikle Karadeniz'de fýndýk toplamak için sýk yapýlan sepet ör-

meciliði, Çorum'un Ýskilip ilçesinde de yaþatýlýyor. Tarým faaliyetle-

rinin yoðun olduðu ilçede "He, çit, zembil, el sepeti, sele, sepet,

kadýn sepeti, çocuk sepeti" isimleri verilen sepetler kullanýlýyor.

Bu sepetler,  fýndýk aðacý ve ak söðüt denilen söðüdün bir türün-

den yapýlýyor.  
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1849 yýlýnda Ýskilip’i ziyaret eden gezgin Tschihatscheff
kasabayý, “Tepeyi aþýnca iniverdiðimiz dar vadide re-
sim gibi uzanan bir yer çýktý karþýmýza, meyve ve asma
bahçelerinin taze yeþiliyle kuþatýlmýþ bu yer Ýskilip’tir.”
þeklinde tarif etmiþtir. 
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1849 yýlýnda Ýskilip'i ziyaret eden gezgin Tschihatscheff kasabayý,

"Tepeyi aþýnca iniverdiðimiz dar vadide resim gibi uzanan bir yer

çýktý karþýmýza, meyve ve asma bahçelerinin taze yeþiliyle kuþatýl-

mýþ bu yer Ýskilip'tir." þeklinde tarif etmiþ. Yemyeþil doðasý ile in-

sanýn ruhunu aydýnlatan, ciðerlerini ferahlatan Ýskilip'te ve ona

baðlý orman köylerinde aðaç iþlemeciliðin yapýldýðý el sanatlarý bü-

yük geliþim göstermiþ. Özellikle Elmalý ve Aluç köylerinde oyma-

cýlýk sanatýnýn en güzel örneklerini görüyoruz. Aðaç iþleri ile yapý-

lan eþyalar içerisinde kaþýk, kaþýklýk, kepçe, çam oyma hamur tek-

nesi, çam oyma su kaplarýndan senek bardak gibi aðaç iþleri, sof-

ra altlarý, yufka açmak için yaslaðaç, yufkayý saç üzerinde piþir-

mek için bisleeç, yufkayý yapmak için oklaaðaç (oklava), kulp, bil-

ye, pul, köpeç, þekerlik, tokmaklý kaðný, pýt pýt tahtasý, düveç, kü-

çük çocuklarýn yürümeye alýþmasý için kaðnýcak (kýndýrcak), çeþit-

li topaçlar (maymun), çocuklarýn yatmasý için beþik, çocuklara

oyuncak, aðaç oturma yeri hasýr olan iskemle (sandalye) vb. evde

kullanýlan pek çok malzeme bulunuyor.

Ýskilip'te ve tüm ülkemizde son dönemlerini yaþayan bir sanat

olan semercilik, yük hayvanlarýnýn kullanýmýnýn azalmasýna baðlý

olarak eskisi kadar sýk yapýlamakta ve ilgi görmemekte. Ýlçede se-

mercilik yapan sadece birkaç kiþi kalmýþ. Ustalar, semerleri keçi

derisi ve kamýþtan (saz) yapýyorlar. Semerlerin, palan, çatal semer,

sele semer, katýrlara takýlan kara semer þeklinde çeþitleri var. Ya-

pýlan semerler genellikle ilçe içerisindeki ve çevre köylerdeki kul-

lanýcýlarýna ulaþtýrýlýyor.

Ayakkabýcýlýk da Ýskilip'te sayýlý ustalarca yapý-

lan ve geleneksel tarzda icra edilen sanatlar-

dan. Talep az olduðundan dolayý ustalar sipariþ

usulü çalýþmalarýný yürütüyorlar. Ustalar, kýþ

mevsimlerinde kullanýlan ve özel bir yapým ge-

rektiren "mes" adý verilen ayakkabýlarýn daha

diðerlerine nazaran daha çok ilgi gördüðünü

söylüyorlar.

Sonuç itibari ile Anadolu'nun uygarlýklar beþiði

Çorum ile þirin kasabasý Ýskilip, bakýrcýlýk ile, se-

pet örmeciliði ile, aðaç iþlemeciliði ve diðer el

sanatlarý ile geçmiþin izlerini bugünlere taþýmak

için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadele

Anadolu'nun pek çok köyünde kasabasýnda de-

vam ediyor. Sayýlarý gittikçe azalan bu deðerli

ustalarýmýzýn sanatlarýný yeni icracýlarýna devre-

derek, gelenekselin güzelliðini gelecek kuþakla-

ra aktarmalarýný diliyoruz…
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Sevgilinin mis kokulu terindendir gül; nice Kur’ân-ý Kerimlere, kitaplara, Hilye-i
Þerîflere, levhalara, yazý albümleri ve cilt kapaklarýna nakýþ nakýþ iþlenmiþtir nadide
zamanlarda… Allah ve hilal kelimelerinin kutsallaþtýrdýðý nazlý çiçektir lale; camileri,
çeþmeleri, mezar taþlarýný, zýrhlarý, silahlarý, kaftanlarý süslemiþtir asýrlarca…
Süsleme sanatlarýnýn gülen iki yüzüdür; lale ve gül…

Sevgilinin mis kokulu terindendir gül; nice Kur’ân-ý Kerimlere, kitaplara, Hilye-i
Þerîflere, levhalara, yazý albümleri ve cilt kapaklarýna nakýþ nakýþ iþlenmiþtir nadide
zamanlarda… Allah ve hilal kelimelerinin kutsallaþtýrdýðý nazlý çiçektir lale; camileri,
çeþmeleri, mezar taþlarýný, zýrhlarý, silahlarý, kaftanlarý süslemiþtir asýrlarca…
Süsleme sanatlarýnýn gülen iki yüzüdür; lale ve gül…
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Bütün sanatlar, doðadaki güzelliklerden kendine ilham alýr ve on-

larla beslenerek, yücelir. Çiçekler ise doðanýn

bizlere armaðan etmiþ olduðu, milyonlarca çe-

þitlilikte, birbirinden göz alýcý ve gü-

zel süslerdir. Bu nedenledir ki süs-

leme sanatlarý içerisinde çiçeklerin

yeri yadsýnamayacak kadar önem-

lidir. Çiçekler elbetteki sadece

güzel sanatlara deðil ayný za-

manda edebi eserlere, kumaþ

ve takýlara, kullaným eþyalarýna

ve hatta dini sembollere de konu ol-

muþtur. 

Ýnsanlar her dönem çiçeklere ayrý deðerler lütfetmiþler,

yaþadýklarý zamanýn sosyo-kültürel özelliklerine göre ay-

rý anlamlar katmýþlardýr… Lâle, gül, karanfil, sümbül gibi

çiçekler özellikle Selçuklulardan bu

yana Türk halkýnýn beðenisini ka-

zanmýþ ve yüzyýllar boyunca Türk

kültüründeki önemlerini koru-

muþlardýr. Çiçekler süsleme sanat-

larýnda stilize, yarý stilize ve natüralist

olarak kullanýlmýþlardýr.

‘’Allah’’, ‘’Hilal’’, ‘’Lale’’ 

Efsaneye göre, bir yapraðýn üstündeki çið ta-

nesine yýldýrým düþer, alev alan yaprak, o hali ile

donup lale çiçeðine dönüþür. Ýç bünyesinde kalan

siyahlýklarda yýldýrýmdan kalan yanýk izleridir... Bu ta-

rihten beri sevgililerin birbirine olan aþkýný anlatmaya

yarayan kýrmýzý lale “Güzelliðinle kalbimi ateþe verdin, aþkýnla

yanýp kül oldum” þeklinde yorumlanmýþtýr…

Lale’nin yazýldýðý “lam”-”he”-”elif” harfleri eskilerin tabiriyle “ceva-

hir-i huruf” ayný zamanda Allah ve Hilal kelimelerinin de yazýldýðý

harflerdir. Bir ilginç nokta da, her üç kelimenin de  “Allah”, “Hilal”,

“Lale”; Ebced hesabýnda toplamlarýnýn 66 olmasýdýr.

Bir diðer dikkat çekici bir konu ise Osmanlý’da, lale meraklýlarý ara-

sýnda lekesiz lalelerin makbul olmasýdýr. Bunun nedeni de her üç

kelimeyi oluþturan harflerin noktalý olmamasýndan kaynaklan-

maktadýr.

Türkler’in Avrupa’ya tanýttýðý bu çiçek gerek Osmanlý’da gerekse

batý aleminde çok sevilmiþ Hollanda da ‘’Lale-

mania’’, Osmanlý’da da ‘’Lale Devri’’

olarak adlandýrýlarak belirli dö-

nemlere markasýný vurmuþtur.

Çini, kalem iþi, minyatür, ma-

den iþçiliði gibi pek çok alanda

süsleme unsuru olarak karþýmý-

za çýkan “lale” motifi, padiþahlarýn

týlsýmlý gömleklerinden, savaþa giden

askerin kalkanýna kadar pek çok alanda

yerini almýþtýr.

Lale, Halkar ve Þikaf tarzýnda altýnla ça-

lýþýlmýþ, koltuk süslemelerinde ve kenar

bordürlerinde tezhib olarak iþlenmiþ-

tir.Yüzyýllar içinde stilize ve naturalist üs-

lupta da çoðunlukla iþlenerek Barok, Roko-

ko, Ampir diye adlandýrdýðýmýz Eklektik tar-

zýn içinde yoðrularak Þukufe demetleri içinde

hak ettiði yere ulaþmýþtýr.

Gül; Sevgilinin Mis Kokulu Teri 

Bir devre damgasýný vuran ve Osmanlý sanatlarýnýn gözbe-

beði sayýlan lalenin formlarýnýn zamanla deðiþmesi sa-

nata da yansýmýþ, 18.yy’da aþýrý uzun biçim alan lalenin

yerini, 19.yy’da gül almýþtýr.

Ýslam’ýn kutlu peygamberi Hz. Muhammed’in gül yüzü-

nün gül kolu terinden kaynaklanan anlam itibariyle

gül, dini bir sembol olarak Osmanlýlardan bu yana kul-

lanýla gelmiþ ve süsleme sanatlarý içerisinde kendine

özel bir yer edinmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’lerin sayfa kenarla-

rýndaki aþer, hizib ve secde iþaretlerinin adý güldür. Gül, kitap sa-

natlarý içerisinde en çok, Hz. Muhammed’in kutsal özelliklerini an-

latan Hilye-i Þerîf levhalarýnýn tezyinatýnda kullanýlmýþtýr. 
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Fâtih Sultan Mehmed tanýnmýþ portresinde sað elinde gül koklar-

ken resmedilmiþtir. Sinan Bey’e veya Þiblizade Ahmed’e atfedilen

portrede Fatih Sultan Mehmed, baðdaþ kurarak oturmakta, gözleri

uzaklara dalmýþ, küçük parmaðý yüzüklü elinde tuttuðu küçük bir

daldaki gülleri koklamaktadýr. Hükümdar diðer elinde de bir men-

dil tutmaktadýr. Ýç ve dýþ kaftanýnýn kumaþ kývrýmlarýndaki gölge-

lendirme, yakasýndaki kürkün tüylerinin, açýk renkli sakalýnýn iþle-

niþi, adeta onun Batý’ya açýlýmýný, baðdaþ kuruþu ise onun Doðu’ya

baðlý kültürünün köklerini yansýtmaktadýr. Tarihi deðiþtiren bir as-

keri dehanýn, elinde gül ile canlandýrýlmasý ayrýca anlamlýdýr.  Fatih

Sultan Mehmed’in bu portresi, genel anlamda Osmanlýlarýn çiçek

sevgisi ve merakýnýn en azýndan Fatih Sultan Mehmed dönemine

kadar gittiðinin de bir göstergesidir. Genelde çiçeklere, özelde ise

gül ve laleye son derece düþkün olan bu padiþahýn hanýmlarýndan

birinin adý Gülbahar, birinin Gülþah ve birinin de Çiçek’tir…

Gül ve lale… Bu iki güzel çiçeðin figürleri, doðadaki gerçekliklerin in-

san yeteneði ile birleþerek, sanatçýnýn hayal dünyasýndan süzülüp

ruh dünyamýza aktýðý yerde oluþur aslýnda… 

Tarih boyunca türlü türlü þekillerde, özelliklerde, tat ve dokularda…

Son söz olarak iyi ki varsýn ve yüreðimizi süslemiþsin asýrlarca gül

ve lale…
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Efsaneye göre, bir yapraðýn üstündeki çið tanesine yýldýrým düþer, alev alan yaprak, o hali ile donup lale çi-
çeðine dönüþür. Ýç bünyesinde kalan siyahlýklarda yýldýrýmdan kalan yanýk izleridir... Bu tarihten beri sevgi-

lilerin birbirine olan aþkýný anlatmaya yarayan kýrmýzý lale “Güzelliðinle kalbimi ateþe verdin, aþkýnla yanýp kül ol-
dum” þeklinde yorumlanmýþtýr…
“ “
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Ýslam dininin yüce peygamberi Hz. Muhammet’in ümmeti,

yüzyýllar boyunca onun açtýðý nurlu yolu takip etmiþler, bir

nebze olsun onu hatýrlatýr gayesiyle kullandýðý eþyalarý saygýy-

la muhafazaya almýþlardýr. Bu emanetler itina ile saklanarak

günümüze kadar ulaþmýþtýr. Bunlar çoðu zaman gün ýþýðýyla

buluþmuþ, milyonlarýn ilahi aþkýyla kucaklanmýþ, kimi zaman

ise bazý eþyalarýn narinliði zarar görür endiþesini doðurmuþ ve

sürekli sergilenmekten çekince duyulmuþtur. 

Yüce peygamberin en büyük mucizesi olan Kur’an-ý Kerim’i de

Allah-u Teala’nýn mübarek kelamýyla ümmetinin baþ tacý ol-

muþ, tarih boyunca hat, tezhip, ebru gibi en güzel sanatlarýn

oluþumuna ve zevkle, þevkle icrasýna yol açmýþtýr. Sanatkârlar,

bu kutsi kelimeleri en güzel biçimde yazabilmek, süsleyebil-

mek gayesi ile üstün bir çaba sarf etmiþ, Türk Ýslam sanatlarý-

nýn ýþýltýlarýný insanlýða armaðan etmiþlerdir. Tarih boyunca en

güzel hattatlarýn, müzehhiplerin, en iyi sanatkarlarýn eserleri

özenle saklanmýþ ve bu gelecek kuþaklara en büyük armaðan

olmuþtur. Ayrýca günümüze gelene deðin pek çok sanatçý, el

yazmasý nadide eserleri ile edebiyat dünyasýnýn hazinelerini

ortaya koymuþtur.

Gözlerden ve birbirinden uzak çeþitli müzelerde ve özel kolek-

siyonlarda ortaya çýkmayý bekleyen bu hatýralar, dinî ilimler,

edebiyat ve hat sanatý açýsýndan da çok kýymetli olan tablolar

ve el yazmasý eserler, Kutlu Doðum’un 1436. yýldönümünde

Sultanahmet’teki Türk Ýslam Eserleri Müzesi’nde sanatsever-

lerle, deðerbilenlerle ve onun yolunda giden gönül ehilleriyle

buluþtu.

Sadece 15 gün süren “Bir Kul, Bir Resul” adý verilen sergide yer

alan eserlerin önemli bölümü, müzelerde korunan, ancak teþ-

Gönül Dostu Fakirleri
Aþk’a Getiren Sergi…

Rukal KAYRA

1436 yýl önce þereflendirdi dünyayý bir kul, adý Muhammet resul … Kutlu doðumunun
hürmetine Türk Ýslam Eserleri Müzesi, gönülleri, güllerin peygamberinin aþkýyla
dolduran bir sergiye imza attý; “Bir Kul, Bir Resul”. Paha biçilemeyen, birbirinden
deðerli 130 eser, kiþisel eþya ve malzeme, Ýstanbullularý manevi bir iklimin huzurun-
da birleþtirdi.
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hir edileme-

yen eser-

lerden olu-

þ u y o r d u .

E s e r l e r ,

Türk ve Ýs-

lam Eserleri

Müzesi, Topka-

pý Sarayý Müzesi,

Konya Müzesi, Ýstanbul

Türbeler Müzesi Müdürlüðü Koleksiyonlarý,

Süleymaniye Kütüphanesi ve Hýrka-i Þerif Ca-

mii Hizmet Vakfý’ndan özenle seçildi ve “gözler-

den uzak bekleyenler” þeklinde tanýmlandý.

Sergilenen eserler arasýnda; Hz. Muhammet’in;

gömleði, nalýn-ý saadeti (bir çeþit sandalet), sakal-

ý þerifleri gibi þahsi eþyalarý, en büyük emaneti

olan Kur’an-ý Kerim’lerin 8.-19. yüzyýla ait en gör-

kemli örnekleri, Hz. Muhammet’in hadislerinden veya

Hz. Muhammet’le ilgili Kur’an ayetlerinden konusunu

alan ve Osmanlý sultanlarýnýn yazmýþ olduðu hat levha-

larý, bugüne kadar sergilenmemiþ olan Hz. Muhammet’in

hadislerinin Müslimi, Tahavi, Buhari ve Týrmizi’nin kaleme

aldýðý hadis þerhlerinin 14. -15. yüzyýla ait örnekleri, Delail’i

Hayratlar, Hz. Muhammet için yazýlmýþ  Nat’lar, Miraciyeler vs.,

Hz. Peygamber’in  þeceresini, hayatýný ve miracý anlatan el yazma-

larý, Zübdet ‘üt Tevarih gibi dünya ve pey-

gamberler tarihini konu alan yazma

eserler, Kabe ve Medine minyatür-

leri, Kabe örtüleri, Kabe anahtarla-

rý, Kabe süpürgeleri, feraþet be-

ratlarý, Ravza-i Mutahhara örtüle-

ri, Medine topraðý, alemler, týlsýmlý

gömlekler gibi müze koleksiyonla-

rýndan seçilen mukaddes ema-

netler ve eserler bulu-

nuyordu.

Yaklaþýk 130 mukad-

des emanet ve gelenek-

sel sanatlarda Hz. Peygamber’in izlerini taþýyan eser, serginin açýk

kaldýðý günler boyunca Türkiye’nin ve dünyanýn pek çok yerinden

gelen ziyaretçilerin tanýmýyla adeta “güllerin peygamberinin mis

kokusunu taþýyordu…”
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HANGÝ ESERLER NEREDEN GELDÝ

Mekke topraðý: Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi, Mahfazalar: Topkapý Müzesi,

Resulullah’ýn Gömleði: Hýrka-i Þerif Camii Hizmet Vakfý, Sandal-ý Þerif: Hýrka-i

Þerif Camii Hizmet Vakfý, Kabir süngeri: Hýrka-i Þerif Camii Vakfý, Kabir topraðý:

Hýrka-i Þerif Camii Vakfý, Veysel Karani Hýrka parçasý: Hýrka-i Þerif Camii Vakfý,

Medine Mührü: Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi

Eserlerin geldiði diðer müzeler ise þöyle: Ýstanbul Türbeler Müzesi, Konya

Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi ve Topkapý Müzesi

Hýrkai Þerif Camii Hizmet Vakfý.
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Bir Anýt Çeþme;
Tophane Çeþmesi

Yazý :Ömer Faruk CAN   Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Ýstanbul çeþmelerinin en yükseðidir, en büyüklerinden ve güzellerinden de biridir
Tophane çeþmesi… En son 2006 yýlýnda restore edilen bu çeþme, kitabesinden duvar
süslemelerine, kabartmalar ve oymalarla bezeli saçaklarýna kadar her ayrýntýsý ile
eþsiz bir anýt gibi dikilir Tophane semtinde karþýmýza…
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Roma ve Bizans dönemlerinden bu yana özenle inþa edilmiþ,

yüzyýllardýr nice þaire, yazara ve sanatçýya ilham kaynaðý olmuþ-

tur Ýstanbul'da çeþmeler… Çoðu o dönemlerden bugünlere ulaþa-

masalar dahi Osmanlý zamanýnda dönemin zevkine ve sanat

anlayýþýna göre yeniden biçimlenmiþ, meydanlardan mahallelere

ve özel mekanlarýn içlerine kadar yüzlercesi daha yapýla gelmiþtir.

Genellikle sultan, valide sultan ve diðer saray mensuplarý tarafýn-

dan yaptýrýlan bu çeþmeler, Osmanlý sanatýnda, kültüründe, sosyal

yaþamýnda ve mimarisinde önemli yer tutmuþtur. Dönemlere

göre ekonomik gücün, refah seviyesinin ve siyasi yapýnýn bile

göstergesi olmuþlardýr. Ayrýca halk arasýnda, bir yere çeþme yap-

týrmak sevaplarýn en büyüðü kabul edildiðinden irili ufaklý bu

çeþmeler adeta Ýstanbul'u sarmýþtýr. Çeþme denildiðinde ilk akla

gelenlerden olan çeþme baþý sohbetleri ise yaþamamýþ olsak dahi

hepimizin bildiði bir þeydir ki, toplumsal iletiþimde kendine önem-

li bir yer edinmiþtir. Öyle ki; güncel olaylar, su taþýmaya gelen

kadýnlar tarafýndan burada dilden dile aktarýlmýþ, kimi zaman bu

buluþmalarda yeni yeni dostluklar kurulmuþ ve kimbilir kaç aþk

kaç sevda çeþme baþýnda alevlenmiþtir…

Ama artýk ne lülelerinden gürül gürül su akan çeþmeler, ne çeþme

baþýnda þeker sohbet eden semt sakinleri kaldý… Çeþme, sebil,

selsebil zengini Ýstanbul kenti, þimdi bu güzellikler açýsýndan çok

fakir… Yol kenarlarýnda, sokak köþelerinde, kýrýlmýþ, dökülmüþ, bir

kenara itilmiþ, kaderine terk edilmiþ bu yapýlar bizden ilgi bekliy-

or ki hayatýn kaynaðýný yeniden sunsunlar bize týpký eskisi gibi… 

"Tophane Çeþmesi Taþtan..."

"Tophane çeþmesi kapý komþumuz 

Sýk sýk buluþup dertleþiriz 

Yanýnda bir sýra kavak aðacý

Önünde tramvaylar durur

Çeþme dediðin böyle olur 

Gürül gürül akar durur

Akar sebil sebil deyu 

Tophane çeþmesi taþtan

Yapanlar yýlmamýþ iþten

Tiftiðini sökmüþler mermerin

Avuç içi kadar boþ yer koymamýþlar 

Kabarmýþ karýþ karýþ her bir yaný gül gül

Saksýdan, meyvadan, nakýþtan."

diye ne güzel anlatmýþ Bedri Rahmi Eyüboðlu bu dizeleriyle

Tophane çeþmesini… Biz konuya girmeden önce ustanýn dizeleri

anlatsýn istedik önce bu nadide yapýyý… 

Ýstanbul'un üçüncü büyük meydan çeþmesi olan Tophane çeþme-

si, tarihi surlarýn dýþýnda kalan çeþmelerin en güzellerinden biridir.

Güneyden Kýlýç Ali Paþa, kuzeyden Nusretiye camileriyle, batýdan

Tophane atölyeleri ve doðudan rýhtým ile çevrili olan Tophane

Meydaný'nda, 1732 yýlýnda 1. Mahmut tarafýndan yaptýrýlan çeþme,

"1. Mahmut Han Çeþmesi" olarak da bilinir. Türk rokokosu tarzýn-

da inþa edilen çeþmenin mimarý, Mehmet Aða'dýr. Þehrin en yük-

sek duvarlý çeþmesinin dört yaný da mimarý olarak aynýdýr. Çeþ-

menin tarih kitabesi, þair Nafihi'ye aittir. Kitabe, Yahya Fahreddin

(ö.1756 ) tarafýndan celî sülüsle yazýlmýþtýr, üstte de Sultan I.

Mahmud'un tuðrasý mevcuttur. Tophane Çeþmesi bir geçiþ döne-

mi eseridir. Öyle ki; 1700'lerin baþýnda meydanlara geniþ saçaklý

anýtsal çeþmeler yaptýrýlmýþ, klasik üsluptan Batý üslubuna ince bir

geçiþ yaþanmýþtýr. 

Çeþme Gümrük Emini Ahmed Aða'ya 76.000 kuruþ 84 akçeye yap-
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Tophane Çeþmesi Taþtan...

"Tophane çeþmesi kapý komþumuz 
Sýk sýk buluþup dertleþiriz 
Yanýnda bir sýra kavak aðacý
Önünde tramvaylar durur
Çeþme dediðin böyle olur 
Gürül gürül akar durur
Akar sebil sebil deyu 
Tophane çeþmesi taþtan
Yapanlar yýlmamýþ iþten
Tiftiðini sökmüþler mermerin
Avuç içi kadar boþ yer koymamýþlar 
Kabarmýþ karýþ karýþ her bir yaný gül gül
Saksýdan, meyvadan, nakýþtan."

Tophane Çeþmesi Taþtan...

"Tophane çeþmesi kapý komþumuz 
Sýk sýk buluþup dertleþiriz 
Yanýnda bir sýra kavak aðacý
Önünde tramvaylar durur
Çeþme dediðin böyle olur 
Gürül gürül akar durur
Akar sebil sebil deyu 
Tophane çeþmesi taþtan
Yapanlar yýlmamýþ iþten
Tiftiðini sökmüþler mermerin
Avuç içi kadar boþ yer koymamýþlar 
Kabarmýþ karýþ karýþ her bir yaný gül gül
Saksýdan, meyvadan, nakýþtan."
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týrýlan Tophane Çeþmesi'nin 1700'lü yýllarda geniþ saçaklý, kubbe

örtülü, 8 musluklu bir çeþme olduðu eski Ýstanbul gravürlerinde

açýkça görülür. Bir detay daha; kýyýnýn doldurulmasýyla denizden

içeride kalan çeþme, eskiden Tophane Ýskelesi'nin bulunduðu

meydanda yer almaktaymýþ.

Bitki motifleri ile bezenmiþ olan çeþmenin taþ süslemelerinde

saksý içindeki meyve aðaçlarý, vazoda çiçek görüntüleri vardýr.

Motifler sanki bir inci dizi gibi sýralanmýþlardýr ve bunlar birbir-

lerinden farklý kompozisyonlarda birer natürmorttur. 

Tophane çeþmesi tarihi süreç içerisinde çeþitli tadilatlar ve

onarýmlar görmüþtür. Bunlardan ilk büyük onarým 1837 yýlýnda

gerçekleþtirilmiþ ve çeþme örtüsü deðiþtirilerek, teras çatýsý

yapýlmýþtýr. 1956-1957 yýlýnda ise ikinci kez Ýstanbul Sular

Ýdaresince restore edilmiþ, bu restorasyonda tarihi gravürlere

sadýk kalýnarak saçak ve kubbe yeniden inþa edilmiþtir. 

Osmanlý çeþme mimarisinin en önemli yapýlarýndan biri olan

Tophane Çeþmesi, son olarak 2006 yýlýnda Sabancýlar tarafýndan

restore edildi. Sabancý Grubu'nun gýda platformu Gýda SA

bünyesinde yer alan Saka Su tarafýndan gerçekleþtirilen proje, Taç

Vakfý danýþmanlýðýnda, ÝSKÝ, Ýstanbul Büyükþehir belediyesi ve

Yýldýz Teknik Üniversitesi'nin katkýlarýyla yürütüldü. 12 ay süren

araþtýrma ve koordinasyon faaliyetlerinin ardýndan Tophane

Çeþmesi'nin restorasyonu 65 kiþilik bir ekiple üç ay gibi kýsa bir

süre içerisinde tamamlandý. Çeþme çevresinin düzenlenmesi de 4

ay aldý ve toplamda 19 aylýk bir süreçte Tophane Çeþmesi pýrýl pýrýl

bir görünüme kavuþtu. 15 mimar ile 4 hat ustasýnýn görev aldýðý

restorasyon çalýþmalarýnda 740 metrekare kurþun, 40 metrekare

23 ayar altýn varak ve 20 adet aydýnlatma armatürü kullanýldý. 

Tophane Çeþmesi, hayatýn kaynaðýný bizlere sunmak için yeniden

canlandýrýldý ancak Ýstanbul'da ona imrenen o kadar çok çeþme

var ki, darýsý onlarýn baþýna diyelim… Ve mademki Bedri Rahmi

Eyüboðlu ustanýn dizeleriyle anlatmaya baþladýk, onunla sona

erdirelim; 

Ýstanbul'un Çeþmeleri

Genç yaþta sütü kurumuþ analar gibi

Þahdamarlarý burulmuþ

Kimi yýllardýr su demiþ yorulmuþ

Býrakmýþ kendini sýrt üstü güneþe

Çöp tenekesi olmuþ…
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Henüz 20’li yaþlarýnda uzun boylu bir delikanlý iken kader onu

ilginç bir tesadüf sonucu çini ile tanýþtýrýr. Yýllar boyunca çini-

nin peþinde koþar. Onun için yaþam biçimine dönüþen çiniden

vazgeçmek artýk mümkün deðildir. Birkaç kez vazgeçmeye ni-

yetlenmiþ olsa bile bunu baþaramaz ve yola devam eder. Çün-

kü Faik Kýrýmlý için tek yönlü yolda yolculuk baþlamýþtýr.  Bu

yol hepimizin bildiði gibi bugünkü

Ýznik’in çiniyle yeniden buluþma-

sýyla þekillenir. Hocaya neden Ýz-

nik dediðimde “Çünkü burada

baþlamýþ devamý da buradan ol-

malý” demiþti. 

Ýznik’in merkez olmasýnýn temel

nedeni Ýznik gölü suyunun tatlý

ve az sodalý olmasý, çömlekçilik

için demirli, milli dinlenmiþ balçý-

ðýn gölün çevresinde bolca bu-

lunmasýdýr.

Antika meraký olan ve gravür sa-

natçýsý olarak yaþamýný sürdüren

Faik Hoca bir gün kaderini deðiþ-

tiren çini parçasýyla karþýlaþýr.  Ni-

þantaþý’ndaki antikacýlardan Rum

asýllý Povilli  “Faik bu çini parçasý

çok deðerli” diye bir þeyi eline tu-

tuþturur. Bir süre sonra o günlerin

delikanlýsý yýllarýný vereceði çininin

peþine düþer ve kendini Ýznik’te

bulur. Ve araþtýrma incelemelerle

yýllar yýllarý kovalar. (Kadý defterle-

ri, Osmanlý arþivleri, hocanýn ince-

lediði eskiye dayalý kaynaklardýr.)

12 yýl önce hocayla tanýþtýðýmda

çok heyecanlýydým. Hoca bir süre

sonra Asmalý Mescit’teki atölyesinin

anahtarýný vererek istediðim zaman gelip çalýþa-

bileceðimi söylediðinde heyecandan yüreðim duracak sanmýþ-

tým. Sonrasýnda birlikte çok hoþ çalýþmalar yaptýk. Doktoramý

vereli henüz bir yýl olmuþtu. Bir þeyler bildiðimi sanýyordum.

Hocayla her görüþmemiz bilgisizliðimi yüzüme vuruyordu.

Hem bilgisizliðime üzülüyor, hem de öðrendiklerimle tarifsiz

bir keyif alýyordum. Bu arada hoca öylesine kibar ve nazik

davranýyordu ki istemeden de olsa hocayý incitecek bir þey ya-

parým korkusundan aklýma gelen her þeyi soramýyordum. Ba-

zen atölyeden birlikte çýkar Ýstiklal Caddesi’nde yürürdük. Çok

zarif bir beyefendi olarak her za-

man nazik davranmýþtýr. Son za-

manlarda Florya’daki evinde

kendini birkaç kez ziyaret ettim.

Her seferinde döneceðim yere

taksi çaðýrarak yollamýþtýr. Hoca

sadece bir çini ustasý deðil ayný

zamanda çok özel bir insandýr.

Tanýyor olmakla ayrýcalýklý oldu-

ðumu düþünürüm. 

Hocamýn atölyesinde ziyaretine

gittiðim günlerden bir gün biraz

param var diye yüreklenip küçü-

cükte olsa hocamýn yaptýðý bir

çini parçasýný istemiþtim. Hoca

bana boyutlarý 33 x 44 cm. olan

yekpare lacivert zeminli bir çini

karo getirdi. Þaþkýnlýktan ne di-

yeceðimi bilemedim. Ben bu

eserin parasýný ödeyemezdim.

Aman hocam bu çok büyük de-

dim. “Bunun deðerini senden da-

ha iyi kim bilebilir” demiþti. Saný-

yorum haklýydý.  Tabi artýk para

teklif edemezdim. Ýsteðimden

dolayý çok utanç duymuþtum.

Ama bugün sahip olduðum en

deðerli eserdir. 

Faik Hoca Ýstanbul Mevlanakapý, at

ahýrýndaki atölyesinde ilk kümbet fýrý-

nýný yapar ve o günleri anlatýrken hala heye-

canlanýr. Büyük özverili bir dönemini kapsayan süreç 6 ay gibi

kýsa bir dönem olarak baþlayýp yýllarca sürmüþtür. Bu süreçte

bu çabalarýn hiç yararýnýn olmayacaðýný Prof. Celal Esat Arse-

Çiniyi Yaþam Biçimine Dönüþtüren
“Amel-i Faik”

Latife AKTAN*

“Toprak, astar ve sýrýn uyumudur çini… Çini bir ateþ oyunudur. Renklere ve kaliteye
ateþle hakim olunur.” der büyük çini ustasý Faik Kýrýmlý… Çiniyle ilgilenen herkesin
Kýrýmlý’yý tanýsýn tanýmasýn bir vefa borcu vardýr. Çünkü çininin günümüzde canlanýp
yeniden hayat bulmasý hocamýza ait bir olgudur...
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ven de söylemiþti hocaya. Faik Kýrýmlý baþaramayacaðým duygu-

suna kapýlarak fýrýnýný yýkar fakat bir süre sonra yeniden kurar.  Bu

gün 45 yýlý aþan bir süre sonra hoca geriye baktýðýnda yetiþtirdiði

öðrencileri, baþarýlarý ve onlarýn öðrencileri þeklinde çoðalan bir

yelpazeye yayýlýmýný izlemekte ve büyük bir keyif duymaktadýr.

Yetiþtirdiði fakat artýk aramýzda olamayan Eþref Eroðlu ve Rasih

Kocaman ustalarýn öðrencileri bu yola devam etmekteler. 

Ýznik’teki ilk araþtýrmalarýnda sonuç alamayýnca Kütahya’ya giden

Faik Kýrýmlý bu kez orada uzmanlarýn da katýlýmý ile altyapýsý da da-

hil önemli bir üretime ön ayak olmuþtur.

Faik Kýrýmlý III. Murat zamanýnda sünnet düðünü alayýnda geçen fý-

rýnýn aynýsýnýn Ýznik’te kurdu ve Ýznik çinisini yeniden hayata dön-

dürdü. Faik Hoca böylece 300 yýl

aradan sonra yeniden ateþini yak-

týðý çini fýrýnlarý ile çiniyi güncel

yaþama tekrar getirdi.

Faik Hoca Art Decor Dergisi’ne Çi-

nihane’nin kuruluþunu þöyle ifade

etmiþtir. “1980 yýlýnda Ýznik’e gitti-

ðimde belediye baþkanýyla ko-

nuþtum ve Ýznik’te çini atölyesi

kurmak için yer istedim. Tüm

masraflarýný da ben karþýlayacak-

tým. Ama bana Ýznik dýþýnda yer

verdiler. Fakat bu bir kültür iþiydi.

Eðer çinihane Ýznik içinde olmazsa

kim gelirdi görmeye. Bunu düþü-

nerek kabul etmedim. Daha sonra

Eþref Eroðlu atölyeyi kurmam için

bana yer verdi. 1986’da çinihane-

yi kurdum. Eðer atölyeyi kurma-

dan ve çini yapmadan Ýznik’ten

gidersem mahvolurdum. Çiniler fý-

rýndan çýkmaya baþlayýnca, Ýz-

nik’tekilerde çini almaya baþladý. Müze müdürleri belediye baþ-

kanlarý hepsi geliyordu atölyeme. Bu þekilde çiniler tutuldu ve yü-

rüyüp gitti. O dönemlerde cami ve mescitlere yaptýðým çiniler ha-

la duruyor. Ayrýca Eþref’in dükkanýndaki yazýlý büyük levhalar ilk

yaptýðým çinilerdi.” 

Hoca bilgisini öðrenmek isteyenlerden esirgememiþtir. Hatta

uzaktakilere de ulaþtýrmýþtýr. Faik Hoca çinicilik hakkýnda bilgileri-

ni yayýnlayarak da paylaþmýþtýr. Bu çalýþmalara birkaç örnekse: Sa-

nat Tarihi Yýllýðý XI. 1982 yayýnýnda “Ýstanbul Çiniciliði”, Antika der-

gisi 16. sayý ve 27. sayýlarýnda  “Ýstanbul’da Ehli Hiref Çini Ustalarý”

ve “Ýznik Çinileri ve Cenovalý Çini Tüccarlarý” baþlýklý yazýlarýný çini

meraklýlarý ile paylaþmýþtýr. “Ýstanbul Antikacýlarý” baþlýklý kitabý

1996’da Ýstanbul’da yayýnlanmýþtý. 

Faik Kýrýmlý’nýn dedesi Mir Ali Svastopol’de tuz tüccarýymýþ, babasý

tramvay idaresinde daha sonra Florya’da Atatürk’ün geçtikçe uð-

radýðý bir çiftliðin yöneticiliðini üstlenmiþ, erken yaþta vefat etmiþ.

Üç kardeþin ortancasý olan Kýrýmlý, bir abla ve bir erkek kardeþe

sahiptir. 

Hocanýn sanata olan düþkünlüðü, gravürü Andre’den öðrenmesi-

ne, bir dönem de Fransa’da Fikret Mualla, Ressam Avni ve Selim

Turan ile ayný yerde kalmasýna neden olmuþ. Sanat ve antika me-

raký ünlü ressamlarýn tablolarýný toplamasýný saðlamýþ. Elinde oriji-

nal ünlü ressamlarýn tablolarý bulunan hoca, bir gün müze açmak

istemektedir. Bu isteði uzun yýllara dayanmaktadýr. Çini için gerek-

li maddi desteði, yapýp sattýðý tablolar, gravürler ve antikalardan

temin etmiþ, bir serveti ve de ömrü bu uðurda harcamýþtýr. Fakat

piþman deðildir. Yaþamý da çini kadar seven hocaya, “Nasýlsýnýz?”

dediðinizde yanýt her zaman þu olmaktadýr: “Her þey fevkalade”

“Bu çalýþmalarý kültür faaliyeti olarak yürüttüm kazanç düþünme-

dim.” diyen hoca cümlesini, “Amerika ve Avrupa’nýn dikkatini bu

nedenle çekmektedir.” þeklinde tamamlýyor. Çünkü yerli medya-

da çok ilgi görmeyen hoca, yýllar öce Alman TV’si WDR tarafýndan

yarým saatlik programda Ýznik çinisinin yapýmýný anlatmýþ. Yakýn

gelecekte Amerika’dan hocaya ait bir  belgesel için söz alýnmýþ.

Yakýn geçmiþte de 2002’de genç yapýmcý Selim Evci yönetmenli-

ðinde hazýrlanan belgesel “Kýrmýzýyý Arayan Adam”  filmi, 15. Yüz-

72

Faik Hoca’nýn evinden genel görüntü
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yýl da Osmanlý çiniciliðinde kullanýlan fakat daha sonra reçetesi

kaybolan ve adýndan kayýp kýrmýzý olarak söz ettiren efsane renk,

mercan kýrmýzýsýnýn peþindeki Faik Kýrýmlý Ustayý anlatýyor. Olduk-

ça baþarýlý olan bu belgesel Uluslararasý belgesel yarýþmalarýndan

ödül alýrken Kültür Bakanlýðýmýzýn ilgisinden uzak kalmýþtýr.

“Toprak, astar ve sýrýn uyumudur çini. Çini bir ateþ oyunudur.

Renklere ve kaliteye ateþle hakim olunur.” þeklinde altýný çizerek

söylediði sözlerini  meþhur mercan kýrmýzýsýnýn  özelliklerini anla-

tarak tamamlýyor.

Kýrmýzý renk sýratlýnda ilk defa 14. yüzyýl da Rakka’lý bir sanatçý ta-

rafýndan bulundu ve uygulandý. Osmanlýlarda kýrmýzý rengi yapan

malzemeyi ilk defa 1530 yýllarýnda Ýstanbullu  bir çini ustasý tespit

eder. Bu esrarlý malzeme o dönemde kumaþ boyacýlýðýnda da kul-

lanýlan halk arasýnda  zaçý kýbrýz [Demirsülfat  (FeSO4)] denilen ye-

þil renkli bir tuzdu.  Bu renk diðer renkler gibi sýratlýnda satýh sü-

rüldüðünde piþme anýnda kurþun sýr tarafýndan yutulmakta ve

renk kaybolmaktaydý. Usta sýratlýna rengi bolca kabarýk olarak

süslerdi. Piþme anýnda sýr renge nüfuz etse de piþimden sonra ka-

lan renk sýratlýnda kabarýk þekilde meydana geliyordu.  Çiniciliði-

mizin kýrmýzý rengi mecburiyetten kabarýk olmuþtur.

Hoca yayýnlarýnda ve söyleminde Ýstanbul çiniciliðinden sýkça bah-

seder. Resmi dayanak olarak da belgeler önerir. “Ýstanbul çinicili-

ði henüz yeni bir konudur. Topkapý Sarayý Arþivi ve bilhassa Nus-

retiye Arþivi vesikalarý tetkik edilme imkanýna eriþtiði zaman çini

tarihimizin niceliðini belirleyecek sayýsýz vesikalar bulunacaktýr.”

þeklinde açýklamalar yapmaktadýr. 

Faik Hocanýn çinileri yurt içi ve yurt dýþýndaki birçok koleksiyone-

rin elinde bulunmakta. Bu eserlerden hocanýn ilk aklýna gelenleri

þu þekilde daðýlmýþtýr: Hollanda’da bir müzede, Amerika’da Erte-

gün Kardeþler Koleksiyonu’nda, Londra Victoria and Albert Muse-

um’da  Ýnan Kýraç Koleksiyonu’nda (70 adet Amel-i Faik imzalý çi-

ni, Niþantaþý’ndaki Bolu Mücevherat’ta (6-7 eser bulunmakta.) Ho-

cadan alan zenginler arasýnda raðbet gören eserleri tercih nedeni

olmaya devam ediyor, hatta günümüzün popüler sanatçýsý Tarkan

bile Amel-i Faik almak istiyorum diye basýna duyuruda bulunmuþ.

“Son dönem panolarýmda 30 kadar Hilye-i Þerif, Adem ile Havva ve

Kristof Colomb’u çalýþtým” derken, hoca çalýþmalarýnda geçmiþi in-

kar etmeden yeni tasarýmlara da yer vermiþtir.

Faik Hocanýn çinileri, Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapýlan Har-

kort deneyinde dayanýklýlýðý her koþulda (aþýrý sýcak, aþýrý soðuk

hatta don olayýna bile )  tespit edildikten sonra resmiyet kazan-

mýþ ve dikkatleri biraz daha üzerine çekmiþtir. Teste katýlan bir-

çok kiþi ve firma bu deney sonucu baþarýsýz olurken hocamýzýn öz-

verili çalýþmalarý bir kez daha baþarýsýný kanýtlamýþtýr. Hocamýz ça-

lýþmalarýyla çini dünyasýna ýþýk tutarken çini eðitimi veren yüksek

okullar ve Güzel Sanatlar Fakültesi kapsa-

mýnda Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölü-

mü’nde Eski Çini Onarýmlarý Anasanat Dalý

açýlmasýna da vesile olmuþtur. (Son dönem

açýlan bölümler için geçerlidir) Ayný zamanda

günümüzde birçok çini atölyesinin özellikle

Ýznik’te Ýznik Vakfý ve küçük atölyelerin iþler

hale gelmelerine sebep olmuþtur. Tüm bu

nedenlerden dolayý çiniyle ilgilenen herkes,

çini ustalarýnýn ustasý, gravür sanatçýsý, res-

sam, sanatsever, antikacý, yazar, son derece

duyarlý hassas, beyefendi ve asil olan A. Faik

Kýrým’lýya vefa borçludur.  Hocayý tanýyan

mutlu azýnlýktan olduðum için mutluyum.

Saygý ve sevgilerimle Hocam…

Kaynaklar:

National Geographic, “Posta Kodu Ýznik” Mayýs 2005 

Skylife, Ekim 2005

Art Decor, “Kaybolan Çini Güzellik” Eylül 2000

Art Decor, Ekim 1998

Atlas, “Ýznik Çini Kýrmýzý Sýr” Kasým 2006

Prof. Dr. Ara Altun, “Osmanlý’da Çini ve Seramik Öyküsü”

Ýstanbul 1998

* Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel

Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü

Öðretim Üyesi, ve  Çini Sanatçýsý
Faik Hoca çalýþmasý Bordür Parçasý renk denemesi

Faik Hoca atölyesinde çalýþýrken
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Yazý, insanoðlunun kendinden sonra gelenlere kalýcý ve anlamlý

izler býrakmasýnda en önemli unsurlardan biridir. Duygu ve dü-

þünceleri ifade eden dil yazýyla hayat bulur. Bu sebeple insan-

lar papirüsten deriye, pamuk levhadan kâðýda, taþtan ahþaba

kadar çok deðiþik malzemeler üzerinde yazýlar yazmýþtýr. Mezo-

potamya uygarlýklarý, Mýsýr, Antik Yunan, Hint, Çin, Ýslâm gibi bi-

lebildiðimiz bütün büyük medeniyetler özgün bir yazý geliþtire-

rek kendi deðerleri ve bakýþ açýsýyla kendi tarihlerini yazmýþtýr. 

Her türlü materyal üzerinde duygu ve düþüncelerin kayýt altý-

na girip gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlayan yazý; dýþ ve iç

mimari mekânlarda, mezar taþlarýnda, kitabelerde, kitaplarda

geniþ bir kullaným alaný bulmuþtur. Bunlar arasýnda kâðýt üze-

rine el ile yazýlan eserler, yani el yazmasý eserler çok yaygýn-

dýr ve büyük önem taþýr. Bu yazmalar çok çeþitli biçimlerde

analiz edilip incelenebilir ama bu eserlerin tahlilinde temelde

iki ana unsur öne çýkmaktadýr. Birincisi yazmalarýn kapsamý,

mahiyeti ile ilgili çalýþmalar, diðeri ise görünümü ve estetik de-

ðerleri ile ilgili araþtýrmalardýr. Ýnsanlar çivi yazýsýndan bu yana

sadece yazmak deðil, güzel yazmak kaygýyla hareket ederek

yazýya belirli kurallar, kaideler, normlar ve estetik ölçüler ge-

tirmiþtir. Dolayýsýyla yazýlý belgeler tarihi aydýnlatan ayrýcalýklý

birer kaynak olmanýn yaný sýra ayný zamanda birer sanat ese-

ri kimliði taþýrlar.

Yazma Eserler
ve Düþündürdükleri

Prof. Ýlhan ÖZKEÇECÝ  *

Günümüzde matbaalarýn hâkimiyetiyle el yazmalarý artýk yok olmuþ gibi görünse de
onlarýn deðeri hiçbir zaman deðiþmez. Teknoloji ne kadar geliþirse geliþsin el ile
yapýlan, insanî olan, insanýn tabiatýna hitap eden þeyler hiç eskimez. Bu güzel þeyler
kýymetini bilsek de bilmesek de, farkýnda olsak da olmasak da bir biçimde bizle de
bizden sonra da devam edecektir.

Tetraevangelon; 4 Ýncil’in de birarada bulunduðu 12. yy’a ait kitap. Atina Bizans müzesinde bulunan eserin orijinal metin ve illustrasyonlarý.
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Yazýnýn ve yazma eserlerin Türk tarihi içinde çok eski bir geçmiþi

vardýr. Bugün bilinen en eski yazýlý Türkçe metinlerin kökeni M.Ö.

V. veya IV. yüzyýllara kadar uzanmaktadýr. Türk yazýsý M.S. VIII.

yüzyýlda Orhun abideleri (Göktürk yazýtlarý) ile anýtlaþmýþtýr. Bu

abidelerle tarih sahnesine çýkan yazý, sanata büyük deðer veren

Uygurlar ile önemli geliþmeler göstermiþtir. Uygurlar yerleþik ha-

yata geçerek sanat alanýnda üstün baþarýlar elde etmiþ ve uzun

süre etkili olmuþlardýr. Türklerin Ýslâmiyet’i kabul etmeleri ile bir-

likte bilim ve sanat alanýnda da büyük deðiþimler yaþanmýþ, ina-

nýlmaz atýlýmlar gerçekleþmiþtir. Karahanlýlar, Gazneliler, Selçuklu-

larla devam eden birikimler Osmanlý Devleti döneminde de sür-

müþ, Fatih döneminde ve XVI. yüzyýlda özgün, mükemmel eserler

verilmiþtir. 

Selçuklular ve özellikle Osmanlýlar Ýslam dünyasýnýn lideri olma

konumlarý gereði Kur’an dili olan Arap harflerini kullanmýþlar, fa-

kat yazýyý salt iletiþim aracý olarak görmeyip estetik unsurlarla bir-

leþtirerek dünya sanat tarihindeki özgün yerini almasýna katkýda

bulunmuþlardýr.

Tabiidir ki güzel yazý sanatý sadece bize has bir sanat deðildir,

özellikle kutsal metinleri en deðerli meta olan altýnla en güzel bi-

çimde süsleyerek yüceltmek büyük medeniyetlerde görülen bir

uygulamadýr. Bugün Çinliler, Japonlar ve daha birçok toplum geç-

miþlerinden gelen özgün estetik güzellikleri yaþatmýþ ve yaþat-

maktadýrlar. Bununla birlikte yazma kitap sanatlarý, özellikle de

hat (yazý) sanatý Ýslâm inancýna sahip toplumlarda diðer sanat dal-

larýna nazaran çok daha fazla önemsenmiþ ve geliþmiþtir. Güzel

yazý yazmak giderek ciddi bir kültür ve sanat faaliyeti haline gel-

miþtir. Disiplinli ve sabýr gerektiren bir eðitim sonucunda güzel ya-

zý yazabilenler diðerlerinden ayrýlmýþ ve

bu usta sanatçýlara hattat adý verilmiþ-

tir. Kalemlerini, kâðýtlarýný, mürekkeple-

rini özenerek seçen usta hattatlarýn

yazdýklarýný okuyanlar yazýlanlarýn

muhtevasý kadar yazýnýn güzelliðinden

de etkilenir.

Hat sanatý; tezhip, resim, cilt, ebru ve

katý’ gibi yazma eserlerin yapýmýnda is-

tifade edilen sanatlar diðer sanat dalla-

rýyla birlikte yazma kitap sanatlarý için-

de yer alýr. Türk-Ýslâm dünyasýnda yaz-

ma kitap sanatlarý (el yazmasý eserler)

her aþamasý ayrý özen gösterilerek bir

ekip çalýþmasýyla, büyük emek ve usta-

lýkla meydana getirilmiþtir. Kendine öz-

gü teknikler geliþtiren bu farklý alanla-

rýn her biri zamanla bir sektör haline

gelmiþtir. Kitap sanatlarý; üzerine yazýl-

dýðý malzeme, kullanýlan kamýþ kalem,

mürekkep, sayfa düzeni, süsleme alan-

larý, geliþtirilen yazý karakterleri, satýr

75

Ünlü British Museum’da bulunan tarihi bir tablet.

Mukaddes kabul edilen Hint destaný Ramayana’dan ayetler. 

Eski Mýsýr’da hristiyan olan Kopt’larýn yazýsý. Yunan harflerine üç harf daha

eklemiþ olan bu topluluða peygamberimiz davet mektubu göndermiþtir. Yeraltý odalarýndan birinde iyi korunmuþ bir hiyeroglif.
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tertibi gibi birçok konuda, baþlangýçtan bu yana çok büyülü, ener-

ji dolu ve hareketli bir akýþ izlemiþtir. Ýlk dönemlerin parþömen

(ceylan derisi) üzerine yazýlmýþ harekesiz ve noktasýz yatay form-

daki mushaflarýnda, zaman içinde çeþitli süsleme unsurlarý görül-

meye baþlanmýþ, bu suretle ayet sonlarýna noktalar, sure baþlarý-

na uzunca þeritler halinde baþlýklar, sayfa kenarlarýna muhtelif þe-

killerde rozetler konulmuþtur. Bu anlayýþ diðer sahalardaki bilim-

sel ve edebi eserlere de yansýmýþ ve böylece yazma kitap sanat-

larý, yazý ve süslemenin (hat ve tezhip) birlikteliði ile devam edip

gitmiþtir. El yazmalarý, yüksek kalitesini hiç bozmadan sürekli ge-

liþmiþ, farklý ülkeler bünyesinde deðiþen ekoller ve üslûplar içinde

mükemmel eserler vermiþtir. Hat, tezhip, cilt, resim gibi çeþitli sa-

nat dallarýndan büyük üstadlar yetiþmiþtir.

Ýslâm’ýn kutsal kitabý Kur’ân-ý Kerim baþta olmak üzere el yazma-

sý eserlerin tasarýmý dönemlere, toplumlara göre deðiþse de, yazý-

ya, kitaba, ilme verilen deðer deðiþmemiþ, genellikle devlet

adamlarý tarafýndan desteklenen sanatçýlar verdikleri eserlerle di-

ðer sanat dallarýyla bütünleþen tam bir üslûp birliði oluþturmuþlar-

dýr. Yazma eserlerin formlarý ve tezhipleri farklý dönemlerde dev-

rin estetik duygularý ve sanat anlayýþýyla deðiþik biçimler alarak

dekorlanmýþ, altýnlanmýþ, renklendirilmiþ ve resimlenmiþtir. Za-

man içinde deðiþik kültür çevrelerinden gelen sanatçýlarýn katký-

sýyla yazma eserlerde farklý estetik deðerler, grafik anlayýþlar ve

sanatsal ifadeler ortaya çýkmýþtýr. 

Yazma kitap, belli bir kiþi tarafýndan belli bir isimle, belli bir konu

üzerinde yazýlan eserdir. Arþiv kayýtlarýnda, kütüphane ve müze-

lerde bulunan özgün yazma eserlerin, hiçbiri basma eser gibi bir-

birinin aynýsý deðildir. Günümüzde matbaalarýn hâkimiyetiyle el

yazmalarý artýk yok olmuþ gibi görünse de onlarýn deðeri hiçbir za- Sadi Þirazi'nin “Bostan” isimli eserinin serlevhasý.

Osman Þevki tarafýndan 1268 H. tarihinde yazýlan Kur'an-ý Kerim nüshasýnýn zahriye sayfasý.
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man deðiþmez. Uygurlarda ve Ýslâm dünyasýnda -Batýdan yüzyýllar

öncesinde- matbaa bilinmesine raðmen yazýnýn ve yazma eserle-

rin bu görkemli geçmiþi, insanlarýn bilinçli olarak el yazmalarýný

baský kitaplara tercih etmesine sebep olmuþtur. 

Bugün kütüphanelerimizde bulunan yazma eserleri muhteva ba-

kýmýndan ele aldýðýmýzda görülür ki, ilme, dolayýsýyla yazýya ve ya-

zýlanlara büyük deðer veren kültür tarihimiz boyunca, baþta dini

eserler olmak üzere toplumun ihtiyaç duyduðu her ilim sahasýn-

da kitap yazýlmýþtýr. Bu kitaplar tasnif kurallarýna göre, bir mukad-

dime, bablara ayrýlan ana kýsým ve hatimeden oluþur. Ancak bazý

kitaplarda bu unsurlardan bir kýsmý bulunmayabilir. Kur’an’la baþ-

layan yazýlý Ýslâm literatürü asýrlar boyu devam eden Ýslâm âlim-

lerinin çabalarýyla muazzam bir yazýlý edebiyat haline gelmiþtir.

Konularýnda kitap yazýlan bu ilimleri kýsaca þöyle tasnif edilir: 

a. Din ilimleri: Tefsir, kýraat, tecvid, usul-i tefsir, hadis, icazet, þe-

mail, akaid(kelam), fýkýh, usul-i fýkýh, feraiz, adab-ý þer’iye, zühd-

tasavvuf, mevaiz, dini ahlak, havas, ediye. 

b. Dil ilimleri: Hat, sarf, nahiv, lugat. 

c. Edebiyat: Þiir, þiir tenkidi, aruz, kafiye, edeb, belagat, meani, in-

þa sanat, atasözleri, folklor, masal, destan. 

d. Tarih: Siyasi-askeri tarih, medeniyet tarihi, siyer, megazi, ensab,

biyografi-tabakat, menakýb, ilim tarihi, münþeat, dinler tarihi. 

e. Coðrafya.

f. Felsefe: ilahiyat, mantýk, cedel, siyaset, ahlak. 

g. Riyaziyat: Hesap, cebir, mesaha, hendese, vefk, astronomi, as-

troloji, mikat, musiki, mevazin-mekayil, meteoroloji. 

h. Fizik: Hey’et, optik, ilmü’l-ahcar ve’l-meadin, cerrü’l - eskal,

fenn-i harb. 

ý. Kimya: simya, çeþitli el sanatlarýna dair kitaplar. 

i. Týp: Genel týp, cerrahi, baytarlýk. 

j. Zooloji: Hayvanat, baznameler. 

k. Botanik: filaha, nebat 

l. Sihir

m. Rüya tabiri 

n. Ansiklopedik eserler, fihristler.

Bu ilimlerin hepsinde yazma eserler bulunmasý nasýl zengin bir

ilim dünyasý olduðunu anlatýr. Yazmalarýn çoðu Arapça, diðerleri

Türkçe ve Farsça yazýlmýþtýr. Bu eserlerin bir kýsmý telif, bir kýsmý

tercümedir. Ayrýca bir eseri açýklamak (þerh), ona ilaveler yapmak

(hâþiye), onu tamamlamak (zeyl) gayesiyle yazýlan eserler; bir mü-

ellifin veya deðiþik müelliflerin risalelerinin bir araya toplandýðý

mecmua tarzýnda yazmalar ve bir müellifin bütün eserlerini içine

alan külliyatlar kütüphanelerdeki yazmalarýn belli baþlý çeþitlerini

teþkil etmektedir. 

Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde çeþitli dillerinden tercümelerle

bir intikal ve öðrenme sürecinden sonra özgün eserler verilmiþ ve

bilimsel geliþmeye önemli katkýlarda bulunulmuþtur. Osmanlý dö-

neminde özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde bilim ve sanat

faaliyetleri çok geliþir. Fatih, Ýstanbul’u fethettikten sonra bu þeh-

rin Ýslâm dünyasýnýn önemli bir kültür merkezi olmasý için uðraþ-

mýþtýr. Ýstanbul ve Ýmparatorluðun Edirne, Bursa, Amasya ve Kon-

ya gibi diðer yerlerindeki devlet adamlarý ve ünlü bilginler tarafýn-

dan medreseler bünyesinde kurulan zengin kütüphaneler baþlýca

kültür merkezleri olmuþtur. XVI. yüzyýlýn sonunda III. Murad tara-

fýndan Ýstanbul’da Rasathane bünyesinde kurulmuþ, sadece astro-

nomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesi bile vardýr.

XV. asýrda Türkçe, Osmanlýlarla batýda, Timurlularla doðuda ba-

ðýmsýz bir bürokrasi ve ilim dili, Arapça ve Farsçanýn yaný sýra Ýslâm

dünyasýnýn üçüncü büyük kültür dili olmuþtur.  XVII. asýrdan itiba-

ren Ýslâm dünyasýnda hemen her konuda Türkçe telif ve tercüme

eserler meydana getirilmiþtir. Çok geniþ topraklara yayýlmýþ olan

diðer medeniyetlerden elde edilen birikim, bilim ve teknolojiyi ge-

liþtirmiþtir. Orta Asya ve Anadolu’nun mamur, canlý þehir merkez-

lerindeki camiler, zamanýn üniversiteleri olan çok sayýda medre-

seler, hastaneler, rasathaneler, atölyeler ve ahlâkî eðitim veren

tekke ve zaviyeler geliþen baþlýca eðitim kurumlarý olmuþtur. Ay-

rýca yönetici ve devlet büyüklerinin destekleriyle çok sayýda de-

ðerli yazma kitapla birlikte, içinde tercüme ve bilimsel çalýþmala-

rýn sürdürüldüðü kütüphaneler ve enstitüler kurulmuþ, halk tara-

fýndan büyük raðbet görmüþ ve yaygýnlaþmýþtýr. Bu geliþmeler bi-

lime ve bilgiye olan alakanýn sadece bir elitin elinde olmadýðý, hal-

kýn da bu konuda istekli ve gayretli olduðunu göstermektedir.

Yorulmak bilmez birçok meþhur bilim adamý ve sanatçý yetiþmiþ,

bilimde ve sanatta bugüne temel olan teori ve kurallar ortaya

konmuþ ve bilimsel icat yapýlmýþ, üstün teknolojik geliþmeler ya-

þanmýþtýr. Ýnanç siteminden güç alarak eriþilmez bir zirveye ulaþan

bu ilim ve kültür ortamý doðal olarak günlük hayata da yansýmýþ

ve bugün bizim çok uzaðýmýzda olan bir hayat tarzý getirmiþtir. Ýs-

lam medeniyeti içindeki tüm toplumlarý kuþatan bu farklý yaþam

tarzýný anlatan kaynaklarda ifade edildiði gibi; o zengin, görkemli,

medeni, ilim ve irfan merkezleri þehirlerde; hemen herkes þiir ve

edebiyattan anlar, evlerden müzik sesleri yükselir, nezaketli, fera-

setli insanlar seviyeli ilmi, edebi sohbetler yapar, fakirler korunup

gözetilir, yolcular ücretsiz aðýrlanýr, hastalar þefkatle tedavi edilir,

öðrenciler ücretsiz eðitim görürdü.  

Bu kadar köklü ve kadim bir sanat, bilim ve düþünce dünyasý za-

manla bir gevþeme, gerileme ve yozlaþma sürecine girmiþ ve so-

nunda modernleþme süreci içinde adeta býçakla kesilircesine ke-

sin bir kopuþa sahne olmuþtur. Sanat tarihi araþtýrmalarýnda ve

günümüz sanat anlayýþý içinde bu muhteþem sanatsal ve bilimsel

veri kaynaklarý “geleneksel” kimliði ile daha çok geçmiþte kalan

78

Kur'an-ý Kerim 18 cüz, Muallim Cevdet Yazmalarý.
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ve çaðýmýzdan uzak, eskimiþ bir anlayýþ olarak kabul edilir. Zama-

nýnýn iletiþim ve plastik sanat aracý, grafik sanatý olan hat sanatý

da bugün maalesef sadece bir dua yazýsý gibi algýlanmakta ve an-

laþýlamamaktadýr. 

Þu bir gerçek ki sanatsal üretim ve projeler, bilimsel geliþmeler,

teknik tasarýmlar bir toplumun kültürel bütünlüðünden ayrý düþü-

nülemez, o toplumun ekonomisi, politikasý, yaþam tarzý, ahlaki de-

ðerleri vb. hepsi birbirini tamamlayacak veya etkileyecek tarzda

bir bütünlük arz eder. Dolayýsýyla toplumsal hayatýn bir alanýnda

görülen yozlaþmalar veya sorunlarýn diðer alanlarla etkileþimi

yadsýnamaz. Yaþadýðýmýz çaðda sanat alanýnda çabalar ve ortaya

konan eserler bulunmakla birlikte, gerek ülkemizde gerekse tüm

dünyada can alýcý ya da insanlarý etkisi altýna alýp sürükleyecek

baþarýlý bir sanat akýmý, ekol veya üsluptan söz edilemez. Zira sa-

nata hayat veren inanç ve düþünce sistemleri kurudur. Bu eksik-

lik, yaþadýðýmýz teknolojik çaðýn insan hayatýna getirdiði en önem-

li olumsuzluklardan birisidir. 

Bu açmazlar çerçevesinde günümüzün küçülüp, küreselleþen ve

insana dar gelmeye baþlayan dünyasýnda tüm deðerlerini yitiren

materyalist bir görüþ temelinde sadece tüketici konumunda ol-

maktan bunalan insanlar, kültürel ve manevî deðerlerine daha

çok önem vermeye baþlamýþtýr. Tüm dünyada hâkim olmaya baþ-

layan yeni bir akýmla inançlar, dini ve ahlaki deðerler ön plana çýk-

maktadýr. Ýnsanlar köklerini araþtýrmaya, diðer toplumlardan ken-

dini ayýracak özgün kültürel, sanatsal zenginliðin, mirasýn arayýþý-

na girmiþtir. Bizler bu konuda çok þanslýyýz ve tarihi süreklilik için-

de daha güçlü ve güvenli bir gelecek kurabilmek için, bu asil ve

görkemli geçmiþten alacaðýmýz çok þey var. 

Türkiye günümüzde bütün ilimlerde Ýslâmî yazmalarýn en çok bu-

lunduðu ülkedir. Zaman içerisinde çeþitli sebeplerle birçoðu kay-

bolsa bile bu yazmalarýn bir kýsmý bizlere ulaþmýþtýr. Arþivlerdeki

evrak dýþýnda, Türkiye’de 300.000 cilt civarýnda yazma olduðu tah-

min edilmektedir. Ortalama olarak bunlarýn 160.000’den fazlasý

Arapça, 70.000 cilt kadarý Türkçe, 13.000 ciltten fazlasý Farsça’dýr.

Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardýr. Türkiye’deki

yazma eserlerin 160.000 kadarý Kültür Bakanlýðý Kütüphaneler Ge-

nel Müdürlüðü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer al-

maktadýr. Yazma Eser Kütüphanesi olarak Kültür Bakanlýðý Kütüp-

haneler Genel Müdürlüðü çatýsý altýnda faaliyet gösteren 13 kü-

tüphaneden 7 adedi Ýstanbul’dadýr. Ülkemiz dýþýnda diðer ülkeler-

dekileri, tasnif dýþýnda kalanlarý, özel koleksiyonlarda bulunanlarý

da ilave edersek yazmalarýn bu sayýdan çok daha fazla olduðu

söylenebilir. 

19. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Müslüman ülkelerde çok sa-

yýda yazmalar kataloðu hazýrlanmýþtýr. Yazma kitaplarýn tasnifi ve

kataloglarýnýn yapýlmasý geniþ kültür ve bilgi birikimi isteyen bir iþ,

önemli derecede tecrübe, dil bilgisi, genel kültür isteyen bir konu-

dur. Sadece dil ve genel kültür bu konuda yeterli deðildir. Bir yaz-

manýn tanýtýmýnda bazý hususlar vardýr ki, bunlar tecrübe bilgi bi-

rikimi ve sezgiyle ortaya çýkar. Günümüzde ortak kültür mirasýmýz

olan yazma eserlerin depolanmasý, bakýmý, restorasyonu, tasnif

edilip kataloglanmasý, bilgisayar ortamýna aktarýlmasý ve araþtýr-

macýlar için yararlanmaya sunulmasý yavaþ da olsa sürmektedir.

Tüm insanlýk için geçmiþin en önemli kaynaklarý olan yazma eser-

lerin bir an önce araþtýrmacýlarýn ve toplumun istifadesine sunul-

masý gerekir.

Yazma kitaplardan baþka sadece Osmanlý arþivlerindeki 150 mil-

yon belgenin varlýðý bizlere tarihi asýl kaynaklarýndan öðrenmek

ve araþtýrmak için ne derece zengin bir mirasa sahip olduðumuzu

gösterir. Bu mükemmel miras ayný zamanda ortaçaðlarda Türk ve

Ýslam devletlerinin nasýl ileri bir medeniyet seviyesine ulaþtýklarý-

ný göstermek açýsýndan da önemlidir. 

Türkiye’de bulunan yazmalar bizi olduðu kadar tüm Ýslam ülkele-

rini, hatta Balkan ülkelerini ve diðer kültür ve bilim çevrelerini ya-

kýndan ilgilendirmektedir. Yazmalar kendi medeniyet çevresi için-

de olduðu gibi diðer kültür ve medeniyet çevreleri içinde vazge-

çilmez kýymettedir. Nitekim Batý toplumlarýnýn aydýnlanma çaðla-

rýnda doðudan batýya kervanlarýn taþýdýðý en deðerli yük ne mü-

cevher, ne ipek, ne baharattýr, bunlar içinde ilmi, insani, teknik de-

ðerli bilgiler içeren ve Batý medeniyetinin bilimsel teknolojik geliþ-

melerine, keþiflerine temeli olan ama ýsrarla gizlenen eþsiz yaz-

malardýr. 

Bu kadar çok ve deðerli eserin günümüz Türkçesine çevrilerek an-

laþýlýr hale gelmesi de çok büyük önem taþýmaktadýr. Zira yazma

eserler hayata dair her konuda yazýlan bilgileriyle ve görsel este-

tik zirveleriyle içlerinde bizim ihtiyaç duyduðumuz ve ulaþmamýz

gereken önemli sýrlarý saklayan hem belgesel, hem kültürel, hem

de estetik açýdan insanlýk tarihinin vazgeçilmez hazineleridir.

Araþtýrmalar devam ettikçe ve bizler bu nadide eserlerin muhte-

vasýna vâkýf oldukça geçmiþten gelen birçok tecrübeyi ve bilgiyi

de elde etmiþ olacaðýz. 

Teknoloji ne kadar geliþirse geliþsin el ile yapýlan, insanî olan, in-

sanýn tabiatýna hitap eden þeyler hiç deðiþmez ve hiç eskimez. Bu

güzel þeyler kýymetini bilsek de bilmesek de, farkýnda olsak da ol-

masak da bir biçimde bizle de bizden sonra da devam edecektir.

Mevlana’nýn þu dizelerinde çok güzel dile getirdiði gibi: 

Dünyada gördüðün her suretin bir aslý vardýr.

Suret kaybolsa da olur, aslý durduktan sonra

Gördüðün güzellikler, duyduðun iyi sözler

Gelip geçiyor diye üzülme

Kaynaklar kaynadýkça, nehirler akar durur.

Kederi üstünden at,  iç nehrin suyunu doyunca

Hala devam eden bir süreçtir. 

Su biter diye korkma, zira nehir sonsuzdur.

* (Fatih Üni. Öðretim Üyesi).

Müzehheb Sultan Abdülmecid tuðralý “Kavanin ve nizamat mecmuasý”
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Beþiktaþ ile Ortaköy arasýnda þehrin hengamesin-

den bunalýp da bir soluk almak isteyenlerin sýðý-

nacaðý bir kapý vardýr. Ýstanbullular bilir ki o kapýnýn

ardýnda saklýdýr; 500 bin metrekarelik arazi üzerinde,

asýrlýk ulu aðaçlarýn gölgesinde, rengarenk çiçeklerle

bezeli yemyeþil bir koru… Osmanlý'nýn Hasbahçesi,

Büyük Mabeyn, Harem, Çit Kasrý, Þale Köþkü, Sa-

ray Tiyatrosu, Silahhane ve Set Kasrý'ný gizler

koynunda, Yýldýz Parký adýyla halka açýk

olan Dýþbahçe'de ise Çadýr ve Malta Köþk-

leri ile Yýldýz Porselen Fabrikasý bulunur.

Ýhtiþamý ile nam salmýþ Osmanlý'nýn kültü-

rel izlerini motif motif gündelik yaþamýmý-

za taþýyan, dünyanýn en zarif por-

selenlerinin üretildiði müze-

fabrika olan Yýldýz Porselen

Fabrikasý yazýmýzýn konusu.

Osmanlý'da saray ve çevresi-

nin çini ihtiyacýný karþýla-

mak, gerilemekte

olan çini sanatýný

yeniden canlandýr-

mak gayesi ile Sultan 2. Abdülhamid'in talimatýyla 1892-

1894 yýllarýnda kurulmuþtur. 

Yýldýz Çini Fabrika-i Humayunu adý verilen tesis, Fransa'dan

getirilen teknoloji ile üretime baþlamýþ ancak 1894 Ýstanbul

depreminde ciddi zarar görmüþtür. 

Ýtalyan bir mimar tarafýndan onarýmý yapýldýktan sonra

tekrar faaliyete geçen fabrika, kurucusu olan Sultan

2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi neticesinde

yeniden üretimlerine ara vermiþtir, ta ki 1911 yýlý-

na kadar… Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda çok önemli bir

iþlev gören tesis, 'porselen telgraf-telefon fincanla-

rýný' üretmiþtir bir dönem. O yýllarda telgraf telleri-

ni birbirine baðlamak için kullanýlan kaolin fincan-

larýna imza atan fabrika, 1957 yýlýnda Sümerbak'a

devredilmiþ, 1995 yýlýndan itibaren ise TBMM Milli Sa-

raylar Daire Baþkanlýðý'na baðlanmýþtýr. 

Geleneksel çini sanatýnýn dünyaca tanýnmasýnda önemli rol

oynayan Yýldýz Porselen Fabrikasý, yüzyýlý aþkýn süredir pek

çok badire atlatmýþ, kimi dönemler üretime ara verilmiþ,

kapýsýna kilit vurulmuþ ancak tüm sýkýntýlý süreçler aþý-

larak bugünlere ulaþýlmýþtýr. 

Yýldýz’da Dünya Markasý
Bir Porselen Klasiði

Oðuzhan AYDIN

Ülkemizin porselen alanýnda üretime devam eden en eski tesisi olan Yýldýz Porselen
Fabrikasý ya da eski adýyla Yýldýz Çini Fabrika-i Humayunu, Osmanlý saraylarýnýn
ihtiþamýný, maharetli ustalarýn ellerinde bugünlere taþýyor. Dünyanýn pek çok müze
ve koleksiyonunda, burada üretilmiþ ve halen üretilmekte olan el yapýmý þaheserler
yer alýyor.
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El'den Yansýyan Tarih 

Yýllar boyu Osmanlý sarayýnýn ve sýnýrlarý içerisinde bulunan top-

raklarýn kültürel zenginliklerini yansýtan fabrika, bugün Türki-

ye'nin üretimine halen

devam eden en

eski porselen

fabrikasý olma

özelliði taþýyor.

Burada üretilen

porselenler, bir

yandan günü-

müz insanýnýn be-

ðenilerine hitap

eden örnekler sunarken diðer yandan Osmanlý'nýn görkemini bu-

günlere taþýyor ve bu gaye ile saray porselenlerinin birebir ayný-

larý baþta olmak üzere çok sayýda orijinal esere imza atýlýyor... 

Üretilenler arasýnda kahve ve çay fincanlarý (özellikle Osmanlý'ya

has ikili fincan takýmlarý), lengerler, yemek takýmlarý, þekerlikler,

aþure ve boza takýmlarý, güllü avizeler, asker biblolarý, motifli ta-

baklar ve çini duvar panolarýna deðin saray havasýný soluyabilece-

ðiniz pek çok obje bulunuyor. Satýþ bölümünde hayranlýkla imce-

lediðimiz eserler yapým atölyelerine olan merakýmýzý gittikçe artý-

rýyor. 

Yýldýz Porselen Fabrikasý, çamur atölyesi, modelhanesi, el dekor ve

teknik dekor atölyeleri ile bir bütünün ayrýlmaz parçalarý þeklinde

bizi selamlýyor. Fabrikanýn son dönemlerde günlük temel ihtiyaç

malzemelerinden çok kültürel ve sanatsal eserlere aðýrlýk verdiði-

ni öðreniyoruz. Fabrikanýn alt katýndaki çamur atölyesini ziyaret

ediyoruz ilk olarak. Bu bölümde, özel olarak hazýrlanmýþ olan por-

selen çamurlarý, kocaman makinelerde istenilen ebatlara getirile-

rek, þekil verilmesi için modelhaneye gönderiliyor. Modelhanede

kalýp ustalarý karþýlýyor malzemeleri.  Üretilecek olan eserler, ka-

lýplanarak piþirilmek üzere fýrýnlara konuluyor. Yüksek sýcaklýkta

piþen ürünler, teknik dekor ve el dekor atölyelerine gönderiliyor

ancak o bölümlerde yapýlacak iþlemlerin sonrasýnda tekrar fýrýn-

lanmak için buraya geri dönüyor. 

Teknik dekor atölyesi, hazýr motiflerin, logolarýn, çýkartmalarýn ha-

zýrlandýðý ve yerleþtirildiði bölüm. El dekor atölyesinde ise günü-

müz sanatkarlarý büyük bir özen ve itina ile motif motif iþliyor fin-

canlarý, testileri, biblolarý, avizeleri, tabaklarý, vazolarý, þekerlikleri…

El dekor atölyesinde çalýþanlarla konuþuyoruz bir bir. Hepsi yaptý-

ðý iþten öylesine memnun ve zevk alýyorlar ki gözlerine ve sözle-

rine yansýyor þevkleri… Zaten pek çoðu fabrikaya yýllarýný vermiþ

sanatkârlar. Öðrendiðimize göre iþe yeni alýmlar yapýlamaya da

özen gösteriliyormuþ, güzel sanatlar fakültelerinden mezun yeni

sanatkârlar da baþlýyormuþ her yýl fabrikaya. Ancak, en az iki yýl

geçmesi gerekiyor alýþmalarý için diyor bir usta. Tasarým gücüne

kavuþabilmeleri için ise 9-10 yýl… 

82
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Dünyanýn Tanýdýðý Marka; Yýldýz Porselen

Yýldýz porselenleri, tarih boyunca padiþahlarýn, vezirlerin, elçilerin,

komutanlarýn, cumhurbaþkanlarýnýn, meclis baþkanlarýnýn, bakan-

larýn, milletvekillerinin, valilerin, belediye baþkanlarýnýn, þirket yö-

neticilerinin elinde, dünyanýn hemen her yerindeki devlet baþkan-

larýna, yöneticilerine taþýnmýþ ve hala da taþýnmaya devam ediyor.

Nam-ý sýnýrlar aþmýþ bu porselenler ile dünyanýn pek çok müze ve

koleksiyonunda karþýlaþmanýz mümkün…

Devletin erkanýnýn hediyelik eþya ihtiyacýnýn yüzde 80'inin Yýldýz

Porselen Fabrikasý'ndan karþýlandýðýný öðreniyoruz. Ziyaretçiler,

özellikle yurt dýþý gezileri öncesinde hediyelik eþya seçmek, özel

sipariþler vermek için geliyorlarmýþ sýk sýk. Ancak Osmanlý'nýn kül-

türel izlerine, geleneksel sanatlarýna ilgi duyan herkes atölyeleri

ziyaret edip, istediði motiflerin sipariþini verebiliyor. 

Yýldýz Porselen'in müdavimlerinin yarýsýna yakýný ise yabancýlar-

dan oluþuyormuþ ve baþta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika, Al-

manya gibi ülkelerden yoðun bir ilgi varmýþ nadide porselenlere.

Þömineler, tablolar, saray vazolarý ve duvar çinileri yurtdýþýndan

en çok sipariþ verilen ürünler arasýndaymýþ. Ülkemizi ziyaret eden

turistlerin yanlarýnda götürdükleri objeler ise genellikle daha çok

küçük ebatlý vazo, þekerlik, çay ve kahve takýmlarý imiþ. Padiþah

fincanlarý içinde ise en çok Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamid

tercih ediliyormuþ…

Bu kadar özel ve deðerli bir kültürel birikimi yansýtan eserlerin

üretildiði Yýldýz Porselen Fabrikasý, dünya çapýnda bu kadar ünlen-

mesine karþýlýk ülkemizde yeterince tanýnýyor mu dersiniz? El ya-

pýmý þaheserlerin vücut bulduðu bu fabrikanýn eserlerinin ülke-

mizde de hak ettiði deðeri bulmasý, öz kültürümüzün ýþýltýlarýný

tüm dünyaya yaymaya devam etmesi  dileklerimizle…
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Sanatçý, yaratýlýþýndan beri iç dünyasýndan yükselen þiddetli

bir arayýþla, eserlerinde her zaman “estetik kaygýlar” gütmüþ,

güzelliðe giden yolda üretkenliðinin ve yeteneklerinin ona

verdiði imkânlarý sanatsal objelere dönüþtürmüþtür. Bu hâl on-

da köklü bir sevdaya dönüþmüþ ve sanatçý, aradýðý güzeli dýþ

dünyada bulabilmek için sonsuz bir çaba sarfetmiþtir. Kimi sa-

natçý eline tuvalini alarak en güzelin manzarasýný resmetmek-

te, kimi de küçücük kaðýda, ipek kumaþa incecik fýrçayla min-

yatürler çizerek son derece gerçek bir dünyayý, rüyalar ülkesi-

nin en güzelini bir anda bize hediye etmektedir. Çalýþmamýzda

yer alacak bazý minyatürlü el yazmalarda yer alan garip hay-

vanlar ve hayvan formlarý sanatçý dünyasýnýn ufkunun geniþli-

ðini de gözler önüne sermektedir. Ancak hayvan formlarýna

geçmeden önce ilk olarak minyatür hakkýnda kýsa bir bilgi ver-

mek yerinde olacaktýr. 

Minyatür Sanatý 

Minyatür; çoðunlukla elyazmasý kitaplarda, metnin anlaþýlma-

sýný kolaylaþtýrmak ve konuyu zenginleþtirmek amacýyla yapý-

lan küçük boyutlu resimlere verilen isimdir. Geleneksel Türk

sanatlarýnýn en önemli türlerinden biri olan minyatür; bize

yüzyýllardan beri çok çeþitli güzellikler sunan, nakkaþlarýný çok

uzun bir zaman diliminde yetiþtiren, mükemmeli aramada bü-

yük ve görkemli bir saha, sanatkârýn engin ruh dünyasýndan

alýnan muhteþem bir resim tekniðidir. Minyatür, hikaye, þiir ve

Türk Minyatür Sanatý’nda
Garip Hayvan Formlarý

Fatih BAÞBUÐ *

“Garip hayvan motifleri ile, sanatçý bir bakýma efsanelere dayalý, kültürü yaþatma
endiþesi içinde görülmektedir. Nakkaþlar, hayalinde canlandýrdýðý hayvan biçimlerini
kendine has yorumuyla tasvir ederek, geleceðe mesaj vermek ister gibidir. Minyatür
yalnýzca, kitap resimleme sanatý olarak hizmet etmemiþ, sanatçýnýn da kendi yorum-
lamasýný katabildiði bir alan haline gelebilmiþtir.”

Resim 4: Hz. Hamza Simurg üzerinde. 1750 civarý
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tarihin canlý bir türemesidir. Bir minyatüre bakýldýðýnda, o eseri or-

taya koymuþ olan sanatkarýn içinden yetiþtiði cemiyetin ahlâk ve

medeniyetini, o devir insanýnýn giyiniþ tarzýný ve tarihî hadiseleri

günümüze kadar getirdiði görülmektedir. Tüm minyatürlerde or-

tak ve en belirgin özellik perspektifin olmamasýdýr.  

Türk Minyatür Sanatý 

8. ve 9. yüzyýla ait olan ve Turfan bölgesinde Hoço, Bezeklik, Sor-

çug gibi Uygur merkezlerinden günümüze gelmiþ Türk resim sa-

natýnýn örnekleri arasýnda, duvar  resmi ve figürlü iþlemelerin ya-

nýnda minyatürler bulunmaktadýr. 

Türklerin Ýslâmiyet’i kabul etmelerinden önceki devreye ait yaz-

malardaki minyatürler, Uygur prens ve prensesleri ile Mani ve Uy-

gur rahiplerini canlandýrýrlar. Türk minyatür sanatýnýn 13. yüzyýla

kadar olan geliþimini gösteren daha sonraki örnekler ne yazýk ki,

kaybolup gitmiþtir.

Anadolu Selçuklularý minyatür sanatýnda çok seçkin örnekler

meydana getirmiþlerdir. Bu devrin en ilgi çekici ve tipik örnekleri,

Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde korunan Varka ve Gülþah

adlý mesnevide yer almaktadýr. Ufak boyda 71 minyatürden olu-

þan, Varka ve Gülþah, 13. yüzyýlýn baþýndan günümüze kalan Sel-

çuklu mektebinin en eski ve tek örneði olup, kendi kýyafetleriyle

Türk tiplerini yansýtmaktadýr. Anadolu Selçuklu minyatür okulu-

nun son örnekleri, gene Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde

bulunan ve 13. yüzyýl sonlarýna doðru hazýrlandýðý sanýlan Kelile ve

Dimne adlý yapýtta yer almaktadýr. Selçuklu döneminden günümü-

ze gelmiþ bir baþka eser ise, 1271 yýlýnda Aksaray’da yazýlarak, Si-

vaslý Nasreddin tarafýndan Selçuklu Sultaný III. Gýyaseddin Keyhüs-

rev’e sunulan bir Astroloji kitabýdýr.

Türk Minyatür Sanatýnda Garip Hayvan Formlarý 

Türk Minyatür sanatýnda garip hayvan motifleri denilince ilk akla

gelen ressamlardan biri Muhammed Siyah Kalem’dir. Uygur ve Çin

sanatýndan etkilendiði düþünülen Muhammed Siyah Kalem’in

minyatürleri zamanýn ve mekânýn belirsiz derinliðinde Asya kültür

ortamýnda yaþamýþ insanlarýn, gündelik hayatýný yansýtmaktadýr.

Göçerler, sýradan insanlar, derviþler, Budistler, Kamlar, Hýristiyan

keþiþler ve doðaüstü varlýklar Muhammed Siyah Kalem minyatür-

lerinin konularýný oluþturmaktadýr. Resimlerinde kullandýðý rulo

malzemenin özellikle Budist ve Maniheizm kültürü içinde önemli

bir yeri vardýr. (Baþbuð, 2007).  

Çalýþmamýzda farklý minyatürlere yer vermek istediðimizden dola-

yý Siyah Kalem’in resimlerine yer vermemeyi düþünerek, kaynak-

larda çok fazla yer bulamayan minyatürleri çalýþmamýza taþýmayý

uygun bulduk. III. Murad’ýn emriyle, Matali’ü’s-sa’âde çevirisiyle

tanýdýðýmýz Suûdi’nin Ýspanyolca kitaplar ve Ýtalyanca tercümeleri-

ni bir araya getirdiði, Amerika’nýn keþfini anlatan ve Batý Hint ada-

larýný tanýtan Hadis-i Nev, sultanýn siyasi ve iktisadi kaygýlarýnýn

yanýnda, uzak ülkelere merakýyla da ortaya çýkmýþ olmalýdýr. An-

cak, eserin sonundaki Yeni Dünya’nýn olaðanüstü bitki ve hayvan-

larýný, bazýlarýný resimleriyle tanýtan bölüm, yine Ýspanyol ve Ýtal-

yan dillerinden tercüme olmakla birlikte, Ýslam dünyasýnýn klasik

metinlerinden biri olan Kazvini’nin kozmoloji ve coðrafya kitabý

Acâ’ibü’l-mahlûkat ve Garâ’ibü’l-mevcûdat’la iyice yaygýnlaþan

“acâ’ib” kültürü ve görsel yorumlarý geleneðine de yakýndýr. Bu re-

simlerde adalardaki garip hayvanlarýn kimileri Ýslam efsaneleriyle

birleþtirilerek canlandýrýlmýþtýr (Goodrich, 1990).

Resim 2: Mýsýr’dan getirilen su aygýrýnýn baþýnýn Arslanhane’de halka gös-

terilmesi. Seyyid Lokman, Þehnâme-i Selîm Han, 1581

Resim 1: Deniz ayýsý ve ateþ kuþlarý. 1583-4, Suûdî, Hadîs-i Nev, Ýstanbul
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Haiti yakýnlarýnda yaþayan bir denizayýsýný tasvir eden resmi, zengin

bir yorum yansýtmaktadýr. Metinde anlatýlanla uyumlu bir biçimde,

madenler bulunan daðlarýn ortasýndan akan tatlý su nehirleriyle be-

timlenmiþ adada, sahilde denizayýsý ve yavrularý bulunur. Adadaki

Ýspanyollarýn ellerindeki meþaleler, kanatlarýnýn altýndan ýþýk saçan

kuþlarý görmeye gece vakti çýktýklarýný göstermektedir (Resim 1).

Bir baþka minyatürde, Arslanhane’nin kubbesinden bir kýsým dýþ

görünümüyle betimlenmiþtir. Yapýnýn ana mekânýnda özel olarak

yapýlmýþ bir sehpa üzerine yerleþtirilen su aygýrýnýn baþý ve o gü-

ne kadar görülmemiþ yaratýðý hayretle izleyen yediden yetmiþe

Ýstanbullular görülmektedir. Yapýnýn kesit halinde gösterilen alt

kýsmýndaki hücrede baðlý olarak muhafaza edilen arslanlar, kapý-

sýnýn önünde adeta bir insan gibi bacak bacak üstüne atmýþ otu-

ran, aðaca baðlý bir maymun ve görevli yer almaktadýr (Resim 2). 

Bir baþka yazmanýn resminde ise derviþ kýlýðýna girmiþ bir tilkinin

rol aldýðý hikâye canlandýrýlmýþtýr (Resim 3). Enbiyânâme’nin Habil

ile Kabil’i betimleyen tasvirine çok benzeyen bu resimde, arka

plândaki kent tasviri, sol üst köþedeki insan yüzlü güneþ, yüzyýl

baþýnda, II. Bayezid dönemi eserlerinde gördüðümüz Avrupalý

temsil dilinin sürekliliðini ya da yeniden doðuþunu göstermekte-

dir. Tepenin ardýnda, düzgün bölümler halindeki tarlasýný süren

çiftçi ise, yine yukarýda sözünü ettiðimiz Avrupa takvimlerinde

mevsimleri simgeleyen minyatürleri hem üslup hem de ikonogra-

fik açýdan yakýndan izleyerek bu geleneðin Osmanlý resim sana-

týndaki yansýmalarýný örnekler. Bu sanatçýnýn Ârifi’nin En-

biyânâme’sinin tamamýný ve Süleymânnâme’nin bir grup resmini

de yapan Musavvir olmasý, Ravzatü’l-uþþâk’ýn, sarayýn büyük tasa-

rýmlý projesinde görev alacak yazar, kâtip, müzehhib, mücellid ve

ressamdan istenen bir tür sýnama veya ön çalýþma olduðu izleni-

mini verir (Baðcý, Çaðman, Renda, Tanýndý, 2006).  

Bir baþka minyatürde Hz. Hamza Simurg kuþu üzerinde Kaf Da-

ðý’na giderken görülmektedir (Resim 4). Hz. Hamza’nýn yaþamý ve

olaðanüstü serüvenleri destanlara dönüþmüþ, halk edebiyatýnda

Hamzanâme adýyla bilinen eserlerin, yeniçeri ortalarýnda, sýnýr bo-

yu kalelerinde ve kahvehanelerde okunduðu veya meddahlar ta-

rafýndan anlatýldýðý bilinmektedir. Bu minyatürde bu tarz bir anla-

týma hizmet etmektedir. Hz. Hamza Arap cengaveri kýyafeti içinde

betimlenmiþ ve elinde aslan baþlý bir gürz tutmaktadýr. Bulutlar ve

yýldýzlar arasýnda gökyüzünde uçan Simurg’un bedeni çeþitli insan

ve hayvan tasvirlerinden oluþur (Mahir, 1998). Simurg motifi de

Türk kültürü içinde sýkça görülen motiflerden biridir. Otuz kuþun

birleþmesiyle oluþan Simurg, kendi külleri arasýndan yeniden do-

ðan bir kuþtur. 

Türk kültürü içinde minyatür sanatý, günümüze kalan en önemli

miraslardan biridir. Geçmiþ kültürün görsel yolla en güzel biçimde

ifade edildiði bir tarzdan öte, üstlendiði misyon ile geçmiþi günü-

müze anlatan en önemli belgelerdendir. Her açýdan düþünüldü-

ðünde minyatürün gerçekçi ifadeleri yanýnda, sanatçýnýn duygu ve

sezgileriyle dünyaya bakýþ açýsýný da yansýttýðý görülmektedir. Ga-

rip hayvan motifleri ile, sanatçý bir bakýma efsanelere dayalý, kül-

türü yaþatma endiþesi içinde görülmektedir. Nakkaþlar, dini motif-

lerden yola çýkarak, hayalinde canlandýrdýðý hayvan biçimlerini

kendine has yorumuyla tasvir ederek, geleceðe mesaj vermek is-

ter gibidir. Minyatür sanatçýsý, yalnýzca dini ve efsanelere dayalý

hayvan biçimleri üretmemiþ, dünyada geliþen diðer olaylardan

hissettiði farklýlýklarý da eserlerinin konusu haline getirmiþtir. Min-

yatür yalnýzca, kitap resimleme sanatý olarak hizmet etmemiþ, sa-

natçýnýn da kendi yorumlamasýný katabildiði, duygununda kendi-

ne yer bulabildiði bir alan haline gelebilmiþtir.     
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10 yýldan bu yana Ýstanbullulara sanat ve meslek eðitimi ko-

nusunda büyük imkanlar saðlayan ÝSMEK, her geçen yýl hiz-

metlerine yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Sadece

2006-2007 eðitim döneminde 155 bin kursiyere ulaþan ÝS-

MEK’te 97 sanat ve meslek branþýnda eðitimler veriliyor. Ýs-

tanbul’un 198 merkezine yayýlmýþ olan bu kurslarda birey-

lere, el sanatlarýndan meslek branþlarýna, müzik, dil ve

spor eðitimlerine kadar geniþ bir yelpazede seçim þansý

sunuluyor. ÝSMEK’in cam eðitimleri ise Beykoz Merkez, Bü-

yükçekmece Güzelyurt (Haramidere), Büyükçekmece Ya-

kuplu, Küçükçekmece Yeþilova, Sarýyer Ferahevler, Üskü-

dar Merkez kurslarý ile Üsküdar Türk Ýslam Sanatlarý Merke-

zi’nde veriliyor.

Branþ çeþitliliðini artýrarak daha çok Ýstanbulluya ulaþmayý

hedefleyen ÝSMEK, Bakýrköy’de 2006-2007 eðitim döneminde

faaliyete geçirdiði Cam Atölyesi ile cam sektöründeki açýða ya-

ma olmaya çalýþýyor. Cam Atölyesi’nde eðitim veren ÝSMEK us-

ta öðreticisi Fahriye Özbey, atölyenin kurulmasýndaki amaçla-

rý þöyle özetliyor: “Baþlarken ilk düþüncemiz kursiyerlere öðre-

tilen bilginin atýl olmamasýydý elbetteki. Bu bilgi ve becerinin

kiþiye maddi kazanç saðlayabileceði bir ortam oluþtur-

maktý. Belediyenin çeþitli kurum ve kuruluþlara

verilen hediyelikleri böyle bir atölyede üreti-

lebilir ve piyasaya yönelik imalat yapýla-

rak bu ürünlerin satýþý koordine edi-

lerek satýþtan gelen gelir ile kursi-

yerlere iþçilik bedeli ödemek

kaydýyla gelir saðlanabilirdi.

Böylelikle ÝSMEK’in ‘sanat ve

meslek eðitimi’ açýlýmýnýn

‘meslek’ ayaðý saðlam bir te-

mele oturmuþ olurdu.” 

Usta öðretici, bu projeye

start verilirken Beykoz’daki

Cam Ocaðý ile Kadýköy Beledi-

yesi’nin AB desteðindeki Kadýn

Kalkýnma Projesi’nin atölyenin

kurulumu ve çalýþma esaslarý ko-

nusunda yol gösterici olduðunu ifa-

de ediyor. Atölyenin hazýrlýklarýnýn

ÝSMEK Cam Atölyesi’nden
Göz Kamaþtýran Eserler

Ýlbike SEZER

Branþ alanlarýný geniþletme ve hizmet çeþitliði sunabilme konusunda yoðun çalýþ-
malar yürüten ÝSMEK, cam sektörüne canlýlýk getirmek gayesiyle Bakýrköy’de bir Cam
Atölyesi kurdu. Sektörde ilk adýmlarýný atan atölyede cam süslemeciliði konusunda
yoðun çalýþmalar yürütülüyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin protokol
hediyelerinin de bu atölyede yetiþen ustalarca yapýlmasý hedefleniyor…
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ÝSMEK Bakýrköy cam atöþyesinde planlanan ürünlerin tasarýmý grafikerler tarafýndan
yapýlýyor, desenler bilgisayar ortamýnda çizildikten   sonra kalýplarýn kesimi için plot-
ter’a gönderiliyor. Plotter’dan çýkan folyolar öðrenci tarafýndan ayýklanýyor ve cama
transfer ediliyor. Folyo iþlenen camlar kumlamacý tarafýndan kumlanýyor. Kumlanan
camlarýn  kalýplarý temizleniyor ve altýn/platin gibi metallerle kaplanýyor ve fýrýnla-
nýyor. Atölyede klasik Türk motifleri fýrça teknikleriyle birlikte öðretiliyor ayrýca ka-
lýp ayýklayýp transfer etme, kumlama, altýn&platin  kaplama, eskitme teknikleri de
eðitim olarak veriliyor.

“

”
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uzamasý nedeniyle eðitimlere gecikmeli olarak Mart ayýnda baþla-

dýklarýný belirten Özbey, 39 öðrenci ve 3 misafirin bu yýlki eðitim-

lerden faydalanabildiðini ancak 1 yýllýk eðitimin bile bu iþ için ye-

terli olmadýðýný, ihtisas eðitimleri vermeyi istediklerini de sözleri-

ne ekliyor.

Bakýrköy Cam Atölyesi’nde þu

anda sadece cam süslemeci-

liði dersleri veriliyor. Ýki kat-

lý binanýn üst katýnda

derslik ve bekleme salo-

nu bulunuyor. Derslikte

iki ayrý gurup, ikiþer gün

ders görüyor. Ýlk önce öð-

renciler desenler ve tek-

nikler konusunda eðitim

alýyor ve el becerilerini geliþ-

tirecek antreman yapýyor, da-

ha sonra her türlü malzeme atöl-

ye bünyesinden verilmek kaydýyla

üretim gerçekleþtiriyorlar. Yapýlan ürün-

ler, atölyede kalýyor ve satýþý yapýldýðý zaman

belli bir iþçilik bedeli, üretimi yapan kursiyere ödeniyor. Atölyenin

alt katýnda ise fýrýn, kumlama odasý, grafik tasarým ve plotter için

ayrý bir bölüm mevcut.

Planlanan ürünlerin tasarýmý grafikerler tarafýndan yapýlýyor, de-

senler bilgisayar ortamýnda çizildikten sonra kalýplarýn kesimi için

plotter’a gönderiliyor. Plotter’dan çýkan folyolar öðrenci tarafýndan

ayýklanýyor ve cama transfer ediliyor. Folyo iþlenen camlar kum-

lamacý tarafýndan kumlanýyor. Kumlanan camlarýn kalýplarý temiz-

leniyor ve altýn/platin gibi metallerle kaplanýyor ve fýrýnlanýyor.

Atölyede klasik Türk motifleri fýrça teknikleriyle birlikte öðretiliyor

ayrýca kalýp ayýklayýp transfer etme, kumlama, altýn&platin kapla-

ma, eskitme teknikleri de eðitim olarak veriliyor.

Piyasada cam konusunda gerçek bir kalifi-

ye eleman açýðý olduðunu, cam

bölümünden mezun olan biri-

nin iþ bulma konusunda

avantajý çok fazla olduðu-

nu belirten Fahriye Öz-

bey, ÝSMEK’in satýþ pazar-

lama departmanýyla or-

tak bir çalýþma içersinde

olduklarýný, ürünlerin

sergilerde satýþa çýktýðýný

ve alýcýya ulaþtýðýný söylü-

yor. Ayrýca aracý bazý firma-

lar için fason imalat yapabil-

diklerini de belirtiyor.

Atölyede üretimi yapýlan camlar,  kahve

fincanýndan ibriklere; komposto kasesinden

lenger tabaklara; limonluktan vazolara kadar çok geniþ bir yelpa-

zede ve kullanýma yönelik olarak tasarlanýyor. Özbey ürünler hu-

susunda, “En çok kumlamalý ve altýn kaplamalý ürünler ilgi görü-

yor bu sebeple bunlara aðýrlýk veriyoruz.” diyor.

ÝSMEK Cam Atölyesi, daha kaliteli ve daha fazla üretim yapabil-

mek; elde edilen gelirin kursiyere geri dönüþünü görebilmek; pi-

yasa için kalifiye eleman yetiþtirebilmek, eleman arayan firmala-

rýn ilk adresi olabilmek; ÝSMEK markalý camlarý piyasada aranýr ka-

litede üretebilmek için çalýþmalarýna son hýzla devam ediyor.
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Ýnsanoðlu kendisinin ölümlü bir varlýk olduðunu bildiði halde,

ruhunun derinliklerinde daima bir ölümsüzlük inanç ve arzu-

su taþýr. Bu yüzden kýsa süren ömründe, kazandýðý servetini

ve baþarýlarýný ölümsüz kýlmanýn yol ve yöntemini daima

araþtýrýr. Nihayet, fânî olan dünya malýný bâkîleþtirmenin, ge-

çici olaný kalýcý kýlmanýn ve bir anlamda ölümsüzlük hazzýný

tatma yolunun vakýf kurmaktan ve vakfý yaþatmaktan geçti-

ðinin bilincine varýr. 

Ýnsanlýk tarihi kadar köklü olan bütün dinlerde vakýf anlayýþý-

na rastlamamýz mümkündür. Hangi dinden olursa olsun, ina-

nan her insan, sahip olduðu nimetleri baþkalarýyla paylaþarak

Allah'ýn hoþnutluðuna ereceðini ve yardýmlaþmanýn ruha ver-

diði doyumsuz hazla mutlu olacaðýný düþünür. Ayný zamanda

bunun âhiret için de önemli bir sermaye olduðu inancý da bu-

lunmaktadýr. Ýþte medeniyetler de, böylesine ulvî düþünceye

sahip olan yardýmsever ve hamiyetperver insanlarýn omuzla-

rýnda yükselerek insanlýða tarih boyunca sayýsýz hizmetler

sunmaktadýr. 

Vakýflar, baþta insan olmak üzere, bütün varlýklara hizmet et-

meyi tarih boyunca temel amaç edinmiþtir. Bu anlamda uy-

garlýklarýn da bekçisi konumundadýr vakýflar. Yaratýlana mer-

hameti prensip edinen Müslümanlar ise, iyi olmayý, iyilik yap-

mayý ve iyi davranmayý tarih boyunca erdemlerin baþý say-

mýþlardýr. Bununla beraber, katýlýmý, paylaþmayý, dayanýþma-

yý, yardýmlaþmayý ve baþkalarýnýn yardýmýna koþmayý dinî bir

vecîbe olarak görmüþler ve bu amaçla da pek çok hayýr ku-

rumu tesis etmiþlerdir. Bu nedenle de Ýslâm medeniyetinin

belki de en temel karakteristiði bir "vakýf medeniyeti" olma-

sýdýr.

Bilindiði kadarýyla ilk defa Emevîler devrinde kurumsallaþma-

ya baþlayan vakýflar, Abbasîler döneminde de büyük bir ge-

liþme kaydetmiþtir. Sonrasýnda, Ýslâm coðrafyasýnýn muhtelif

bölgelerinde vakýflar yaygýnlaþmýþ olup, hayatýn her alanýný

içine alan sosyal yardýmlaþma kurumlarý haline dönüþmüþtür.

Özellikle Müslüman Türkler'in, bu alandaki katkýsý muazzam-

dýr elbet. Selçuklular ve Osmanlýlar, hakim olduklarý her yer-

de deðiþik vakýflar kurmuþlar ve hemen her alanda hizmet

vermiþlerdir. Türkiye Cumhuriyeti de deðiþik zamanlarda çý-
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Medeniyetlerin Derinlerdeki Ýzleri;
Vakýflar

M. Fatih AKYÜZLÜ

Köklü bir geleneðe ve kültüre sahip olan vakýflar, tarih boyunca sanat ile iç içe olmuþ,
sanatýn ve sanatçýnýn her zaman yanýnda olmuþtur. Geleneðine baðlý, evrensel deðer-
lere sahip çýkan, þanlý geçmiþini ve tüm deðerlerini ön planda tutan ve ayný zamanda
geleceðin de parýltýlarýný yansýtarak eserler ortaya koyan vakýflar, her zaman için
toplumun aynasý olmuþtur.

Vakýflar Genel Müdürlüðü,

“Vakýf Medeniyeti” Fotoðraf

Yarýþmasý ikincisi Orhan

Kaymak’ýn eseri.

092-094_VAKIFLAR.qxd  03.07.2007  10:31  Page 92



93

kardýðý kanun ve kararnamelerle toplumsal dayanýþmanýn temeli-

ni teþkil eden vakýflarýn kurulup geliþtirilmesini destekleyip, teþvik

etmiþtir. Bu çerçevede, 1924 yýlýnda ilk kez "Vakýflar Genel Müdür-

lüðü" kurulmuþ olup, vakýf müesseselerinin idare ve denetimi tek

elde toplanmýþtýr.

Kýsacasý, Müslüman-Türk medeniyetini, her anlamda bir "vakýf

medeniyeti" olarak nitelendirmek mümkün. Bugün kendi öz kül-

türümüzü yeniden yaþatmaya ve ihtiþamlý geçmiþimizi çaðdaþ bir

yaklaþýmla yeniden kurmaya çalýþtýðýmýz ülkemizde, vakýflarýn

toplum gündeminde yeniden hak ettiði yere taþýnmasý ve böyle-

ce, mevcut vakýflarýn etkinliklerinin artýrýlarak deðiþik alanlarda da

yeni vakýflarýn kurulmasýný saðlamak ve desteklemek öncelikli he-

defimiz olmalýdýr elbet.

Bunu yapmak, geçmiþimize saygýnýn gereði olduðu kadar, yurttaþ-

lýk sorumluluðumuzun tabii sonucu ve geleceðimizi teminat altý-

na almanýn icabýdýr. Zira yarýnýn dünyasý, bireyin mutluluðunun

her þeyin önünde geldiði bir dünya olacaktýr. Bireyin mutluluðu

ise, ancak toplumsal dayanýþma, yardýmlaþma ve güven ile müm-

kündür. 

Netice itibariyle, vakfýn ruhunu anlamak, önemine inanmak, vakýf-

lar kurarak insanlara ve tüm mahlukata faydalý olmak için çalýþ-

mak hayýrlý bir hizmettir. Vakýf kurumlarý da, geçmiþte olduðu gi-

bi bugün de medeniyetimizin ve toplumsal yaþamýmýzýn vazgeçil-

mez bir unsurunu oluþturmaktadýr. Bu alanda tarihte son derece

çarpýcý örnekleri görebilmek mümkün. Böylesine alicenap bir mil-

letin varisleri olmak da bizlere mutluluk vermektedir. Ayný anla-

"Vakýf ve Vakýf Kültürü" minyatür yarýþmasýnda plaket alanlardan Mine Sultan Ünver’in eseri.
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yýþla günümüzde de toplum ve tüm insanlýða hizmet etmek baþ-

lýca hedeflerimizden olmalýdýr. Bu çerçevede vakýf ve hayýr anlayý-

þýnýn genç nesillere öðretilerek yaþatýlmasý ve yarýnlarýmýzý kucak-

lamasý en baþta gelen vazifelerimizden olmalýdýr. Vakýf medeniye-

ti anlayýþýmýz yeniden yeþertilebildiði takdirde ise, insanlarýmýzýn

bireysel sýkýntýlarýnýn hafifletilip, toplumsal huzurun tesisi hedefi-

ne çok önemli katkýlar yapýlmýþ olacaktýr.

Geleneksel Sanatlar ve Vakýf Algýsý 

Medeniyetin ve toplum kültürünün göstergesi olan sanat, ayný za-

manda geleceðe býrakýlan bir izdir. Tarih boyunca insanlarý býrak-

týklarý sanat eserleri ile tanýr ve biliriz. Kalýcý olmak, iz býrakmak,

kültürlerini, deðerlerini ve duygularýný aktarmak adýna sanat eser-

leri ortaya konulmaktadýr.

Köklü bir geleneðe ve kültüre sahip olan vakýflar, tarih boyunca

sanat ile iç içe olmuþ, sanatýn ve sanatçýnýn her zaman yanýnda ol-

muþtur. Geleneðine baðlý, evrensel deðerlere sahip çýkan, þanlý

geçmiþini ve tüm deðerlerini ön planda tutan ve ayný zamanda

geleceðin de parýltýlarýný yansýtarak eserler ortaya koyan vakýflar,

her zaman için toplumun aynasý olmuþtur.

Vakýf kültürünün yaygýn bir þekilde toplumun bütün kesimlerinde

yeniden canlandýrýlmasý, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin vakýf bi-

linci ve kültürü ile yetiþmeleri, geleneksel sanatlarýn desteklene-

rek teþvik edilmesi ve çaðdaþ normlara kavuþturulmasý vakýflarýn

baþlýca ilkelerindendir.

Bu geleneði sürmekle sorumlu olan Vakýflar Genel Müdürlüðü, ge-

leneksel sanatlara verdiði önemi ortaya koyarak, bu yýlý bir tema

çerçevesinde kutlamakta olup, 2007 yýlýný Vakýf Medeniyeti Çevre

Yýlý ilan etmiþtir. Bu çerçevede birçok etkinlik, toplantý, sergi ve

yarýþmalar tertip edilmiþtir.

Yarýþmalarýn, insanýn güzeli bulmasýnda, iyiyi keþfetmesinde hat-

ta güzeller arasýnda en güzele, iyiler arasýnda en iyiye ulaþmasýn-

da en önemli araçlardan olduðunu bilen ve bunu dikkate alan Va-

kýflar Genel Müdürlüðü, konusu ve hedef kitlesi itibari ile, vakýf ru-

hunu yeniden fark ettirici, geleneðine sahip çýkan, düþündürücü

ve yaygýnlaþtýrýcý son iki yýlda bir çok yarýþma düzenlemiþtir. Gele-

neksel sanatlara özel önem vererek hassasiyet gösteren vakýflar,

bu yýl Hat ve Resim olmak üzere 2 ayrý kategoride özel yarýþma

tertip etmiþtir. Bununla beraber; fotoðraf, proje, aný ve kompozis-

yon yarýþmalarý da gerçekleþtirilmiþtir.

"Vakýf" konulu hat yarýþmasýna Türkiye geneli hat sanatçýlarý ka-

týlmýþtýr. Hat sanatý, kadim olana yönelen ve onu estetik bir form

ile daha da kadimleþtiren bir sanattýr. Yazý sanatý olmanýn yanýn-

da insan ruhunu ve yaratýcýnýn estetiðini yansýtan bir seyirdir ay-

ný zamanda. Vakýf ruhu ile hat estetiði bu anlamda ayný iklimden

beslenen farklý ýrmaklar gibidir.

Yarýþma ile vakfetmeyi, yardýmlaþmayý, vermeyi, paylaþmayý em-

reden veya öven ayet, hadis, kelâm-ý kibâr ve atasözlerinin gele-

neksel hat sanatý ile kalýcý hale gelmesi amaçlanmýþtýr.

Lise öðrencilerine yönelik ise, "Genç Gözü ile Vakýf" konulu resim

yarýþmasý düzenlenmiþtir. Pek çok güzel sanatta olduðu gibi resim

sanatý da insan ruhundaki estetiðin dýþa yansýmasýndan ibarettir.

Vakýf geleneði yakýndan incelendiðinde, vakýf anlayýþýmýzýn özün-

de  de insan ruhunda var olan güzelliklerin yansýmalarý bulundu-

ðu görülmektedir. Özünü, her türlü mahlukata sevgiden alan bu

arayýþ, ayný zamanda derin estetik duygularýn da

bir tezahürüdür. Resim sanatý aracýlýðý ile vakýf ru-

hunu, vakfýn amaç ve faaliyet çeþitliliðini gençleri-

mize kavratmak, vakýf medeniyetimizin zenginliði

ile renk dünyasý arasýnda baðlantý kurdurmak he-

deflenmiþtir.

Yarýþma ile, lise ve dengi okullarda öðrenim gören

öðrencilerimiz, vakýf ruhunun kökenlerindeki gü-

zellikleri ve çeþitliliði resim sanatýyla ortaya koya-

rak, resim sanatýnýn sihirli renk dünyasýnda vakýf

medeniyeti anlayýþýmýzýn parýltýlarýný bizlere yan-

sýtmýþlardýr.

Türkiye geneli yönelik düzenlenen yarýþmalara

çok sayýda baþvuru gerçekleþtirilmiþtir. Vakýflar

Genel Müdürlüðü'nce oluþturulan jüri heyetleri,

dereceye giren eserleri tespit etmiþlerdir. Derece-

ye giren yarýþmacýlara ödülleri ise Vakýflar Hafta-

sý'nda verilmiþtir.

94

Hat yarýþmasý birincisi Ömer Faruk Özoðul’un Celî Sülüs eseri.

Vakýf Medeniyeti Çevre Yýlý Resim Yarýþmasý Birincisi Ahmet Toplu (Gemlik Anadolu Lisesi)
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Geleneksel Sanat Formlarý
Tuval Üzerinde 

Hülya KÜPÇÜOÐLU 

Çini, mozaik ve minyatür sanatlarýna hayran olan ressam Berna Erkün, güncel
malzemeler kullanarak, geleneksel figürleri tuvallerine yansýtýyor ve Ýstanbul’u fark-
lý farklý açýlardan yorumluyor. “Devamlý çalýþýrým ben. Çünkü sanat yapmaktan baþka
iþim yok.” diyen sanatçýnýn resimleri sanatseverler tarafýndan ilgi çekici bulunuyor…
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“Akademi’de okuduðum ilk yýllarda Arkeoloji Müzesi’ne gitmiþtik

ve çok etkilenmiþtim. Özellikle Anadolu Selçuklularý, Osmanlýlar ve

Bizanslýlara ait mozaikler, çiniler beni büyülemiþti” diye söze baþ-

lýyor Berna Erkün. Öðrencilik yýllarýndan beri sürdürdüðü araþtýr-

macý kimliðini tuvallerine farklý biçim, içerik ve renk arayýþlarý ile

yansýtan sanatçý, yapmýþ olduðu resimlerdeki farklýlýðý belli nokta-

larda buluþturarak oluþturuyor sanatsal geçmiþini. Son yýllarda

üzerinde çalýþtýðý formlar ve renkler bizi Ýstanbul’un geçmiþ kültü-

rüne yönlendiriyor. Bu anlayýþ içerisinde Erkün elbette etkilenmiþ

olduðu biçimleri yansýtýyor tuvaline. Bunlar arasýnda lale formu,

mozaik etkileri ve çini motifleri ilk izlenenlerden... Bu noktada sa-

natçýnýn Ýstanbul’a ait biçimleri direkt almasý ve üzerine çeþitli bo-

ya müdahalelerinde bulunmasý ise dikkat çekici. Erkün son dö-

nem resimleriyle 90’lý yýllardaki çalýþmalarý arasýnda baðlantý ku-

ruyor ve “Elbette ki o zamandan bugüne deðiþiklikler oldu. Þimdi

daha farklý bir boyutta gündeme getiriyorum Ýstanbul’u” diyor. 

“Biçim ve Ýçerik Dengede…”

Tuval yüzeyinde izlenen ve kaligrafiye gönderme yapan biçimler

ise, anlam kaygýsýndan öte farklý form arayýþlarýnýn bir yansýmasý

sanatçý için. Erkün, “Onlar sadece biçim olarak kullanýlmýþ olan

formlar… Harf olarak bir karþýlýðý yok aslýnda çünkü deðiþtiriyorum

onlarý.” diyor ve ekliyor: “Doðu sanatlarýna her zaman yakýnlýðým

oldu.” Sanatçý çalýþmalarýyla ilgili þöyle devam ediyor: “Ben resmin

içeriði ile pek ilgilenmiyorum. Plastik yönünü düþünerek ilerleme-

ye çalýþýyorum. Ancak sözlerimin yanlýþ anlaþýlmasýný istemem, içe-

rik elbette var. Ýkisi dengede gibi. Ama ben içeriði geri çekip biçim-

leri ön planda tutmak istiyorum. Bence doðru olan da bu.” 

Resimlerinde görülen dekoratif ögelerin bilinçli bir tercih olduðu-

nu ifade eden sanatçý, “Kullandýðým formlara genel olarak bakýnca

dekoratif yanlarýnýn aðýr bastýðýný görüyorum. Bu kullandýðým fark-

lý boyalardan da kaynaklanýyor” diyor. Ahþap boyama alanýnda

kullanýlan tüm boya ve malzemelerden faydalanarak resimlerini

oluþturuyor Erkün. Genelde tuval üzerine akrilik boya ve bunun

yanýnda su bazlý olan tüm boyalarý kullanan sanatçý, zaman za-

man elli kat verniðin þeffaf görüntüsünün ilgisini çektiðini belirti-

yor. Son zamanlarda yoðun olarak kullandýðý varak, vitray dolgu

boyalarý, cam hissi vermesi için vernik, çeþitli jel boyalar, çini mü-

rekkebi, pýrýltý veren boyalar Berna Erkün’ün tercih ettiði farklý

malzemeler. 
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“Çini Muhteþem Bir Sanat”

Çalýþmalarýnda mozaik görüntülerine benzer formlarý da yoðun bir

biçimde kullanan sanatçý, týpký bir hat ya da tezhip ustasý gibi tek

tek iþliyor, boyuyor ve kurguluyor çalýþmalarýný. 

Net planlamalardan kaçýndýðýný belirten sanatçý, yaptýðý resimlerin

dezavantajlarý olduðunu belirtiyor ve þunlarý ekliyor: “Örnek aldý-

ðým çini sanatý çok muhteþem bir sanat. Dünyanýn hayranlýðýný ka-

zanmýþ bir sanat. Ve zaten bunun üzerine benim bir þey yapmam

imkansýz. O kendi baþýna bitmiþ birþey. Mozaik desen tek tek bak-

týðýn zaman tonlarý bile görebiliyorsun. Kurgulanmýþ bir sanat ve

altýnda çok iyi bir bilgi birikimi var. Ben onu alýp bugünün malze-

mesi ile yorumluyorum. Kafamdaki þeyleri malzeme ile bütünleþ-

tirmeye çalýþýyorum.”  Sabýr gerektiren detaylarla tuval yüzeyinde

uzun zaman harcayan sanatçý, “Ara ara sabýr gerektiren detaylar

yapýyorum evet. Ara ara diyorum çünkü çalýþmalarýmýn geneline

baktýðýmýzda hepsinde ayný etki yok. Ýnce detaylar biraz da benim

ruh halime göre deðiþiyor. Konsantrasyonumun tam olmasý lazým.

Hayatýn akýp geçen süresi içinde ucu açýk bir zamanýn varsa onlar

daðýnýk kalýr. Belli sýnýrlamalarýn varsa olmayabilir bu etkiler. Tuval

yüzeyinde bir anda çýkýyor.” þeklinde konuþuyor.

Uzun araþtýrmalar ve süreçler sonrasý iþlerini üreten ve araþtýrma

için harcadýðý zamanýn daha fazla olduðunu belirten Berna Erkün,

oluþturduðu resimler hakkýnda resmini yapmadan önceki düþün-

me süresinin fazla sürdüðünü, hatta bazen ön çalýþmalar ve dü-

þünme süresinin iki sene sürebildiðini belirtiyor. Su bazlý boya kul-

landýðý için bazý þeyleri çözdükten sonra resmi yapmanýn çok faz-

la zaman almadýðýný ekliyor ve “Dýþardan bakýldýðýnda belki çalýþ-

mýyor görülürken aslýnda aklýmda bir þeyler çözülüyor. Mesela

mutlaka kiþisel sergilerimin arasý iki ya da beþ sene arasýnda de-

ðiþir. Ama devamlý çalýþýrým ben. Çünkü sanat yapmaktan baþka

iþim yok. Ama þunu da belirtmeliyim ki bana en heyecan veren

þey araþtýrma kýsmýdýr.” diyor.  

Farklý kültürlerin birikimleriyle resmini yoðuran sanatçý dýþavurdu-

ðu biçimler ile dikkat çekmeye çalýþtýðý Ýstanbul’u aktarýyor. Bunu

yaparken görsel anlamda zengin bir ifade biçimi kullanýyor, týpký

Ýstanbul’un içinde barýndýrdýðý zenginlik gibi…
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Yaz Müzayedesi’ndeki
Nadide Eserler

Belma OÐUZ

Ýstanbul Antik Sanat Müzayede Evi’nin “Yaz Müzayedesi” (Osmanlý Gümüþ, Tablo,
Ferman, Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi) baþlýðýyla düzenlediði tarihi sanat eser-
lerin satýþ etkinliðinde 270 parçadan oluþan göz alýcý koleksiyon satýþa sunuldu.
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Ýstanbul Antik Sanat Müzayede Evi, Türk hat, resim, ferman, por-

selen ve tekstil ürünleri ile çeþitli sanat eserlerinden oluþan  270

parça koleksiyonu, 19 Mayýs-26 Mayýs 2007 tarihleri arasýnda Teþ-

vikiye’deki Ýstanbul Antik Sanat Sergi Salonu’nda özel bir tanýtým-

la sanatseverlere sundu.

Yapýlan özel tanýtýmýn ardýndan “Yaz Müzayedesi” (Osmanlý Gü-

müþ, Tablo, Ferman, Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi) baþlýðýyla

Hyatt Regency’de düzenlenen organizasyonda Osmanlý ve Cum-

huriyet devri ünlü hat ustalarý, Derviþ Ali, Sýrrý Efendi, Mustafa  Ha-

lim Özyazýcý, Mehmed Hulusi Efendi, Hamid Aytaç, Macid Ayral, Ha-

san Rýza, Necmettin Okyay gibi hattatlarýn levhalarý, Ýbrahim Çallý,

Melek Celal Sofu, Eren Eyüpoðlu ve Ýbrahim Safi gibi usta ressam-

larýn tablolarý, Kabe ve Ravza-i Mutahhara yaðlý boya tablolarý, Ka-

be örtüleri, seccade, halý, porselen örnekleri, Osmanlý padiþahlarý-

na ait fermanlar, Osmanlý bohçalarý, Osmanlý ipek kumaþlarý, Bey-

koz koku þiþesi, Osmanlý tuðralý þekerlik, Osmanlý derviþ bastonu,

tabaka, Osmanlý tuðralý hokka seti, divit, nargile, tabaklar, kahve

setleri, gülabdanlar, laledanlar gibi pek çok eser yer aldý. 

Sergideki eserler arasýnda 25 bin YTL’ye satýþa sunulan Sultan Ab-

dülmecid’in celi sülüs ile yazdýðý “Muhammed’in Allah’ýn elçisi ol-

duðuna, Allah’ýn þahitliði yeter” mealindeki ayet-i kerime dikkat

çekti. 

Yöneticiliðini Mehmet Çebi’nin, koordinasyonunu Mehmet Baþ-

daþ’ýn saðladýðý müzayedeye Talip Mert, Erkan Öksüz, Dursun Yýl-

dýz, Yavuz Çoban ve ÝSMEK hat branþý usta öðreticisi Süleyman

Berk katkýda bulundular. Ýstanbul Antik Sanat’ýn yaz müzayedesi

yoðun ilgi gördü. Bohem çift gülabdan, 20. yy baþlarý. Boy 30 cm, 2.000 ytl.

Ýngiliz-Osmanlý pazarý için yapýlmýþ, dairesel formlu, dilimli kenarlý, beyaz

sýrtlý tabaklarýn iç bölümünde eski Türkçe dualar yazýlmýþtýr.

Çapý 24 cm.

2.000 ytl

ÝNGÝLÝZ ÇÝFT PORSELEN TABAK
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Dairesel ayak üzerinde yükselen armudi gövdeli, dý-

þa dönük aðýzlý, süt beyaz renkte laledanlarýn göv-

de üzerlerine altýn yaldýz kontürler içerisinde çok

renkli papatya çiçeði motifleri iþlenmiþtir. 19 yy.

Boy 22 cm.

3.000 ytl

BEYKOZ ÇÝFT LALEDAN

Düz dipli bohem hazneli karafýn gövde üzeri derin

kesme iþçiliði geometrik motifli, kýrmýzý-billur renk-

lidir. Kulp, boyun ve aðýz kýsmý gümüþ geçmelidir.

19 yy.

Boy 30 cm.

2.000 ytl

BOHEM KARAF
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Bohem nargilenin gövde üzeri derin kesme iþçiliði

geometrik motifli olup dairesel kontürlerin içi altýn

yaldýz floral motiflidir. Aðýz kýsmý Sultan II Abdülha-

mit (1876-1909) tuðralý kabartma iþi gül ve çiçek

motiflidir.

Yükseklik 40 cm.

15.000 ytl

OSMANLI TUÐRALI NARGÝLE

Gümüþ Sultan Abdülaziz tuðralý, gümüþ dört ayak

üzerinde yükselen fýstýki yeþil bohem hazneli, haz-

ne çevresi gümüþ kabartma iþi floral motiflerle de-

korlanmýþ, kapaklý, kapak üzeri papatya çiçeði mo-

tifli ve (E.N) inisiyallidir. 19 yy.

Boy 13 cm.

6.500 ytl

OSMANLI TUÐRALI ÇÝFT ÞEKERLÝK

Dairesel yayvan formlu beyaz sýrtlý tabaðýn iç kýs-

mýnda çok renkli floral motifler iþlenmiþtir. 19 yy.

Çapý 30 cm.

1.500 ytl

KÜTAHYA TABAK
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Gelenekli sanatlarýmýz içerisinde kitap sanatlarý kolektif bir ya-

pý taþýr. Bu özelliðinden dolayý bir kitabýn hazýrlýk sürecinde de-

ðiþik sanat dallarýndan pek çok sanatçý ortak hedef için çalýþýr

ve ortaya tüm sanatlarýn ruhunu taþýyan bir güzellik çýkar. Bu

kadar güzelliðin bir arada bulunmasý onu çok deðerli kýlacaðý

gibi, yapýldýðý günün izlerini taþýyan bu eser, geleceðe en güzel

armaðan olur. Bu sanat dallarý tek baþlarýna da icra edilebilir-

ler ancak genellikle bir ya da birkaçý birleþerek eserin sanat

dokusunu ve köklerini güçlendirirler. 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kursla-

rý ÝSMEK, Türk kitap sanatlarýnýn geliþime katkýda bulunacak

hat, tezhip, ebru, minyatür, cilt gibi gelenekli sanatlarýmýzýn

eðitimleri veriyor ve bu hazineleri gelecek kuþaklara aktarma

misyonuna hizmet ediyor. Gerek Üsküdar'daki Türk Ýslam Sa-

natlarý Merkezi'nde, gerek Ýstanbul'un 30 ilçesine yayýlmýþ olan

kurs merkezlerinde gerekse çeþitli kurum, kuruluþ ve dernek-

lerle iþbirliði halinde gerçekleþtirilen çalýþmalarda bu eðitimler

Ýstanbullulara ücretsiz olarak sunuluyor. ÝSMEK'in 2006-2007

eðitim dönemi boyunca hat, tezhip, ebru ve minyatür branþ-

larýnda eðitim alan toplam kursiyer sayýsý 3222. Ülke çapýnda-

ki üniversitelerde bu eðitimleri alanlarýn sayýsýnýn her fakülte-

ye göre deðiþmekle birlikte yüzlerle ifade edilmesine karþýn

ÝSMEK'te ulaþýlan 3222 sayýsý çok büyük anlam taþýyor.

ÝSMEK Türk Kitap Sanatlarý
Sempozyumu

Neva OLUT

Ücretsiz eðitim hizmetlerinin yaný sýra düzenlediði seminerler, sergiler, söyleþiler,
konferanslar ve sempozyumlar ile toplumsal dokuya önemli katkýlarda bulunan
ÝSMEK, Darphane-i Amire'de akademisyenler ve sanatçýlarýn katýlýmýyla "Türk Kitap
Sanatlarý Sempozyumu" düzenledi. ÝSMEK'in bundan sonra diðer el sanatlarý alan-
larýnda da sempozyumlar gerçekleþtirmesi planlanýyor.

ÝSMEK Türk Kitap Sanatlarý Sempozyumu Darphane-i Amire’de gerçekleþtirildi ve çok büyük ilgi gördü.
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2006-2007 eðitim dönemi itibariyle 198 kurs merkezinde 97

branþta 155 bin Ýstanbulluyla ücretsiz sanat ve meslek eðitimi im-

kaný sunan ÝSMEK, eðitimler dýþýndaki etkinlikleri ile de dikkat çe-

kiyor. ÝSMEK, 5 Mayýs 2007 tarihinde Cemal Reþit Rey Konferans

Salonu'nda düzenlediði "Öðrenen Toplum Ýçin Yetiþkin Eðitimi

Sempozyumu"nun ardýndan 23 Haziran 2007 tarihinde Darphane-

i Amire'de "Türk Kitap Sanatlarý Sempozyumu"nu tertip etti. ÝS-

MEK'in düzenlediði bu iki sempozyum da yoðun ilgi gördü.

Tezhip, hat, minyatür, ebru ve cilt sanatý branþlarýndan akademis-

yenler ve sanatçýlarýn konuþmacý olarak katýldýðý "Türk Kitap Sa-

natlarý Sempozyumu", Ý.B.B. Meslek ve Beceri Eðitimi Müdürü Ýlk-

nur Akalýn'ýn yaptýðý ÝSMEK'lerin önemine deðinen açýlýþ konuþma-

sý ile baþladý. Ardýndan açýlýþ tebliðini sunmak üzere Prof. Uður

Derman kürsüye davet edildi. Derman, "Türk Kitap Sanatlarýnýn

Geçmiþten Günümüze Seyri" baþlýklý tebliðini katýlýmcýlarla paylaþ-

tý. Derman, kitap sanatlarýnýn süregelen tarihi hakkýnda önemli

tespitlerde bulundu.

Birinci oturumun konuþmacýlarý; Ýrvin Cemil Schýck, Prof. Dr. Ayþe

Üstün ve Sadreddin Özçimi oldu. ABD Massachutesetts Teknoloji

Enstitüsü Araþtýrma Görevlisi Ýrvin Cemil Schick, "Geçmiþten Gele-

ceðe Türk Hat Sanatý" baþlýklý tebliðinde, hüsn-i hat eserlerine na-

sýl yaklaþýlmasý gerektiðine deðindi. Konuþmacý, sade üslubu ve

açýk anlatýmýyla büyük beðeni topladý. Sakarya Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ayþe Üstün, "Türk Tezhip Sana-

týmýz" baþlýklý tebliðinde, Türk tezyinat sanatýnýn büyükçe bir bö-

lümünü oluþturan kitap sanatlarýna deðinerek, bunlarýn içinde

tezhip sanatýnýn önemine vurgu yaptý. Ýstanbul Devlet Türk Müzi-

ði Topluluðu Ney Sanatkarý Muhammet Sadrettin Özçimi de "Geç-

miþten Günümüze Ebru Sanatý"ný anlattýðý tebliðinde ebru yapý-

mýndan kullaným alanlarýna kadar geniþ bilgiler sundu.

Birinci oturumun ardýndan verilen arada, ÝSMEK kursiyerleri ve us-

ta öðreticilerinin kitap sanatlarýna iliþkin eserlerinin sergilendiði

bölüm gezildi. Ýkinci oturumun ilk tebliðini sunan Selçuk Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü

Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýnci Ayan Birol "Minyatür Sanatýnýn

Geçmiþi ve Geleceði" baþlýklý tebliðinde bir Türk tasvir sanatý olan

minyatürün tarihçesine, tekniklerine ve özelliklerine deðindi.

Sonraki teblið, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatlarý Cilt Anasanat Dalý Araþtýrma Görevlisi

Gürcan Mavili'nin "Güzel Sanatlar Akademisinden Günümüze Dört

Türk Cilt Sanatçýsý" adlý tebliði idi. Mavili, akademiden günümüze

kadar uzanan klasik ve modern cilt sanatý öðretmenlerinin ya-

þamlarýndan ve eserlerinden oluþan örnekler verdi.

Ýkinci oturumun son tebliðini Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Genel

Sekreter Yardýmcýsý Muammer Erol sundu. Erol, ÝSMEK eðitimleri-

nin önemli bir toplumsal fayda saðladýðýna deðinerek, yýllara göre

geliþimine dikkat çekti ve diðer belediyelere örnek olduðunu söy-

ledi. Kitap sanatlarý eðitim ve öðretiminin yaygýnlaþtýrýlmasý için

neler yapýlamasý gerektiðinin üzerinde duran Erol, bu eðitimlere

talep oluþmasý için karþýlýðýný bulmasý gerektiðine de vurgu yaptý.

Sempozyumun son aþamasý ise "Müzakere ve Deðerlendirmeler"

bölümü idi. Bilim Danýþma Kurulu'nda bulunan Prof. Uður Derman,

Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Çiçek Derman, Ýslam Seçen, Al-

parslan Babaoðlu sempozyumun sonunda bir genel deðerlendir-

me yaparak, katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý.

Sonuç olarak, sanata saygý duyan, okuyan, okudukça öðrenen ve

düþünen insanlarýn geleceði kuracaðýna inanan ÝSMEK, toplumu-

muzun kanayan yarasý kitap ve unutulmaya yüz tutan kitap sa-

natlarý konusuna kamuoyunun ilgisini bir nebze olsun çekebilmek

düþüncesi ile "Kitap Sanatlarý Sempozyumu"nu düzenledi ve bu

anlamda büyük bir aþama kaydetti. ÝSMEK sempozyumlarýnýn iler-

leyen dönemlerde el sanatlarýnýn diðer alanlarýný da kapsayacak

bir þekilde devam etmesi planlanýyor…
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Önünde tek tekerleði ile küçük el arabalarýný hepimiz biliriz.

Günümüzde çoðunlukla inþaatlarda kullanýlýr. Eskiden o el ara-

balarýnýn ahþap olanlarýný sokaklardaki temizlik iþçileri kulla-

nýrdý. Ahþap el arabalarýnýn minyatürleri ise çiçekçilerde bulu-

nuyor þimdilerde, içi kurutulmuþ çiçeklerle süslü bir þekilde. 

Ýþte biz de çiçekli bir minyatür el arabasýndan esinlenerek “te-

mizlik iþçilerinin kullandýðý el aletlerinin minyatürlerini yapsak”

dedik. Karþýlýklý fikir alýþveriþi su-

nucunda, iþçilerin kýyafetleri-

ni de dahil etmeye karar ver-

dik ve “Osmanlý’dan Günü-

müze Temizlik Ýþçileri ve

Aletleri” sergisinin projesi

çýkmýþ oldu ortaya…

Projenin hayata geçirilmesi

için ilk adýmlarýmýzý atmaya

baþlamýþtýk; Ephemera

müzayedelerinden, temizlik iþçilerine ait eski fotoðraf ve kart-

postallar takip edilmeye baþlandý. Konuyla ilgili kimi koleksi-

yoncularýn elinde bulunan materyallere bakýldý ve kopyalar

alýndý. Kaynaklar araþtýrýldý. Bu tarama ve derleme iþlemi yak-

laþýk 4,5 yýl sürdü. Bu sürenin son bir yýlýnda eldeki materyale

bakarak bize iþçi maketi yapacak ve bunlarý aslýna uygun ký-

yafetlerle giydirecek birini aramaya da baþladýk. Çeþitli þehir-

lerden insanlarla görüþtük, eldeki malzemeyi gösterip ne iste-

diðimizi anlattýk. Bazý-

larý daha baþtan

olumsuz görüþ be-

lirtmelerine rað-

men birkaç isim

bize birer numune

haz ý r lad ý .

104

Osmanlý’dan Günümüze
Temizlik Ýþçileri

Hüseyin IRMAK*

“Her biri tek tek elde oluþturulan, bütün kýyafet ve aksesuarlarý da elde hazýrlanan
sevimli temizlik iþçileri maketlerimiz sergimize can veren… Kaðýthane’nin ardýndan
Ankara, Erzurum, Malatya ve Eskiþehir garlarýnda büyük kitlelerle buluþuyoruz. Çalýþ-
malarýmýzýn Türkiye’de çýkabileceði en yüksek nokta; Etnografya Müzesi. Sergimiz bu
en görkemli noktaya da ulaþýyor, bizler de bunun gururunu yaþýyoruz…”
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Yapýlanlar bizim istediðimiz biçimde olmadýðý için arayýþýmýz de-

vam ediyordu. Bu arada materyal derlemelerimiz de artýk daha

eksiksiz hale gelmiþti. Derken Ýstanbul’da biriyle görüþtük. Kendi-

si ilçesinin halk eðitim merkezinde eðitim almýþ bir ev hanýmýydý.

Malzemelerimizi gösterdik, ne istediðimizi anlattýk ve bir örnek

çalýþma istedik kendisinden. Yaklaþýk bir ay sonra gelen örnek ha-

kikaten çok güzeldi. Nihayet aradýðýmýzý bulmuþtuk. Hemen ge-

rekli prosedür tamamlandý ve görsel malzeme örnekleri kendisi-

ne ulaþtýrýldý. Sibel Özcan son hýzla çalýþmalarýna baþlamýþtý. Bir

yandan maketler yapan, bir yandan ahþap, kumaþ, teneke vs. gi-

bi malzemeler arayan Sibel Haným, bir yandan da kendisinden sü-

rekli ilgi isteyen küçük kýzýyla uðraþýyordu. 

Bütün olumsuzluklara raðmen çalýþma hýzla ilerliyor, ortaya bir

þeyler çýktýkça da hep beraber heyecanlanýyorduk. Ve nihayet bü-

tün görsel malzemeler maketleþtirildi. Her biri tek tek elde oluþ-

turulan, bütün kýyafet ve aksesuarlarý elde hazýrlanan temizlik iþ-

çileri maketleri, alet-edevatlarýyla birlikte göz önündeydi artýk.

Her biri birbirinden sevimli maketler, ayaklý tahta kaidelere yer-

leþtirilerek sergiye hazýr hale getirildi. Bilgi levhalarý çakýldý ve ma-

ketler kendi fotoðrafý/gravürü ile birlikte sergilenecek duruma ge-

tirildi. Gören herkeste sevimli heyecanlar uyandýran bir sergi orta-

ya çýkmýþtý. Özellikle de çocuklarýn çok ilgisini çekiyordu sergimiz.

Kaðýthane Belediyesi’nin bir kültür çalýþmasý olan sergi, öncelikle

belediyemizin salonlarýnda insanlarýn önüne çýktý. Hem görsel

malzemenin hem maketlerin fotoðraflarýnýn yer aldýðý ve geçmiþ-

ten günümüze temizlik faaliyetleri hakkýnda bilgi veren bir de ka-

talog hazýrlandý. 28.5x24 ebadýndaki katalogumuz da hak ettiði

beðeniyi kazandý. Sergi, Erkin Koray’dan duyup sevdiðimiz fakat

aslýnda Urfalý Ali isimli bir halk sanatçýsýna ait olan “Körolasý Çöp-

çüler Aþkýmý Süpürmüþler” þarkýsýnýn orijinalinin fon müziði eþli-

ðinde açýldý. Ýnsanlar, bu müziðin orijinalini dinleyebilmenin hazzý-

ný da duyumsayarak sergiyi gezdiler. Sonraki günlerde ilçe okulla-

rý sergiye gezi düzenledi. Belediyeye herhangi bir nedenle gelen

herkes sergiyi gezdi. Komik bir anekdot da þöyleydi; bazý çocuklar
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maketleri alýp evine götürmek isteyip de amacýna ulaþamadýðý

için koridorlarda aðladý.

Ve bir gün TCDD Ankara Müzesi ve Sanat Galerisi Yönetmeni Sn.

Servet Sarýaslan, eþiyle birlikte sergiyi gezdi. Çok beðendiðini ifade

eden Servet Haným, bu serginin TCDD’nin 150. kuruluþ yýldönümü

etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’yi dolaþmasýnýn çalýþmaya bam-

baþka bir hava katacaðýný ifade ederek, bu konu hakkýndaki fikri-

mizi sordu. Olumlu cevap verdik. Böylece “Temizlik Ýþçileri ve Alet-

leri Sergisi” için bir baþka aþama baþlamýþ oldu. Gerekli yazýþma-

larýn ardýndan sergi, Türkiye turuna/turnesine baþladý. Haydarpa-

þa Garý’ndan vagonlara yüklenen maketlerin ilk duraðý Anka-

ra’daydý. Öncelikle Ankara Garý’nýn görkemli binasýnda Ankaralýla-

rýn beðenisine sunulan sergi, burada hakikaten büyük ilgi gördü.

Servet Sarýaslan ve eþi Ümit Bey’in unutulmaz gayretleri, Anka-

ra’nýn çeþitli kurum yöneticilerini de sergiye çekti. Yorulmak bil-

mez bir enerjiyle bir ay boyunca herkese sergiyi anlattýlar. Gar,

ayný zamanda ülkenin tüm bölgelerine giden veya oralarda gelen

insanlarýn kesiþtiði yerdi ve bu sayede çok sayýda insan bu sergi-

yi gezmiþ oldu. 

Burada bir ay kalan sergimizin, yeni yolculuðu bu defa Erzurum

Garý’ydý. Yeniden vagonlara yüklenen maketler, Erzurum Garý’nda

Erzurumlularýn önüne çýkacaktý. Karlý daðlarýn, ovalarýn arasýndan

geçerek ray týkýrtýlarý eþliðinde doðunun karlý kýþýna yolculuk eden

Kaðýthane maketler, burada Gar Müdürü Ahmet Baþar tarafýndan

heyecanla karþýlandý. Açýlýþ davetiyelerin günler önceden heye-

canla hazýrlayan, þehrin tüm protokolünü eksiksiz haberdar eden,

tek tek dolaþarak sergi hakkýnda bilgi veren ve mehteriyle, proto-

kolüyle görkemli bir açýlýþýn mimarý da olan Ahmet Baþar Bey, açý-

lýþý vali ve belediye baþkanlarýndan, askeri ve mülki erkandan olu-

þan bir heyete yaptýrdý. Sergi malzemelerine küçük gelen gar sa-

lonlarýný maharetle kullanan Ahmet Bey, bir aylýk sergi süresince

bir an bile heyecanýný kaybetmedi. 

Sergimizin Erzurum’daki görkemli aðýrlanýþý sonrasýnda yeni adre-

simiz Malatya Garý’ydý. Orada malzemelerin kurulmasý, sergiye ha-

zýr hale getirilmesi yine Servet ve Ümit Sarýaslan çiftinin omuzla-

rýndaydý. Sergiyle birlikte il il gezen Sarýaslan çifti, birer gönül insa-

ný olduklarýný fazlasýyla gösterdiler. Malatya’da da þehir protokolü-

nün ve camiasýnýn büyük ilgisini çeken sergi, gittiði her yerde böl-

gesel gazetelerde, televizyonlarda konu oluyor, üniversitelerin

özel ilgisini çekiyordu. 

Bir aylýk Malatya macerasýnýn sonrasýnda bir üniversite þehri olan

Eskiþehir, sergimizin yeni ev sahibiydi. Eskiþehir Garý’nýn geniþ sa-

lonu, temizlik iþçisi maketlerini ve fotoðraflarýný rahatlýkla kucak-

larken bu aydýn kentin genç-yaþlý aydýn insanlarý yüzlerinde gü-

lümsemeyle, gözlerinde beðeniyle gezdiler sergiyi. 

Bir ay da Eskiþehir noktasýndan Türkiye’nin her yerine giden ya da

gelen insanlarý karþýlayan ya da uðurlayan Kaðýthane Sergisi’nin

son duraðý ise Ankara Etnografya Müzesi idi. Sergi, Ankara Garý’n-

da iken Servet Haným’ýn özel dostluðuna binaen tam kadro sergi-

yi gezmeye gelen Ankara Etnografya Müzesi yönetimi, beðenerek

gezdikleri çalýþmayý kendi müzelerinde de görmek istediklerini

belirtmiþler ve Kaðýthane Belediyesi ile konuyla ilgili yazýþmalarý

da yapmýþlardý. 

Çalýþmamýzýn etnografik özellik göstermesi nedeniyle Türkiye’de

çýkabileceði en yüksek noktaydý Etnografya Müzesi. Yani sergi,

hak ettiði yere çýkýyordu ve bu onun için bir onurdu. Etnografya

Müzesi’ndeki açýlýþ, Müzeler ve Kütüphaneler Haftasý’nýn ilk günü-

ne denk düþürüldü ve açýlýþa bu defa Kaðýthane Belediye Bakaný

Fazlý Kýlýç da katýldý. Mehteran takýmý ve seymen gösterisiyle yapý-

lan açýlýþ töreni, maketlerimizin bu uzun yolculuðundaki en gör-

kemli noktaydý. 

Kaðýthane Belediyesi Sergisi’nin, Atatürk’ün naaþýnýn 1952’ye ka-

dar kaldýðý salonda, gerek Ankaralýlarýn gerekse ülkenin her yerin-

den gelen ziyaretçilerin beðenisine çýkmasý daha baþka bir duy-

guydu bizler için…

Ve buradaki sergilenme süresini de baþarýyla tamamlayan maket-

lerimiz, baþýndan beri kendisine eþlik eden bir diðer sergimiz “Os-

manlý Belgelerinde Kaðýthane” çalýþmasý ile birlikte sýnavlarýný geç-

miþ olmanýn, görevini layýkýyla yerine getirmiþ olmanýn huzurunu

yaþadý. Kataloðu kütüphanelere girdi, kitap müzayedelerinde satý-

þa çýktý, ülkenin önemli kitap koleksiyoncularýnýn arþivlerindeki

yerini de alarak tarihe mal oldu, kalýcýlaþtý…
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Ankara’ya gidenler meþhur kaleye gitmeden, þöyle tepeden

uzun uzun baþ þehri seyreylemeden dönmezler geri. Gidenler-

den detay görenlerin bir kýsmý da kalenin içindeki Geleneksel

Türk El Sanatlarý Vakfý (GESAV)’nýn tarihi binasýný bilirler. Ýþte o

binaya can verenlerin hikayesi bu yazýmýzýn konusu…

1989 yýlýnda bir avuç insan tarafýndan kurulan GESAV, o gün-

den bu yana el sanatlarý alanýnda önemli faaliyetlere imza atý-

yor. El sanatlarýna gönül vermiþ bu kiþiler arasýnda akademis-

yenler, tasarýmcýlar, el sanatý ustalarý, bürokratlar, uzmanlar, iþ

adamlarý bulunuyor. Kimi Ankara, Marmara, Hacettepe ya da

Dokuz Eylül Üniversitelerinden birinde öðretim üyesi; kimi gü-

müþ, kimi seramik, kimi dokuma ustasý. Bazýlarý yeni bir ürün

geliþtirmek için aylarca uðraþ

veriyor, bazýlarý da bu

güzellikleri en

iyi biçimde yurt içinde ve dýþýnda tanýtabilmek için gecesini

gündüzüne katýyor.

Anadolu’nun zengin kültürünü yeni tasarýmlara yansýtmaya,

bazý müze objelerini kopyalayýp yeniden ürettirerek yaþatma-

ya çabalayan bu insanlar, el sanatlarý alanýnda yýllardýr aktif

görev yapmýþ kiþiler olup, pek çoðu Kültür ve Turizm Bakanlý-

ðý’nýn benzer amaçla çalýþan birimlerinde Uzmanlar Kurulu

üyesi olarak çalýþmýþlar. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nda bu ça-

lýþmalarý yaparken, ürünlerin kimine yeni fonksiyonlar yükle-

yerek, kimini hepsinden baðýmsýz olarak çaðdaþ tasarýmlardan

oluþturmuþlar. Bir sivil toplum kuruluþu çatýsý altýnda birleþme

kararý alan bu sanatseverin birlikteliðinden de GESAV doðmuþ.

GESAV Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Yýlmazkaya, “GESAV sa-

yesinde üstün nitelikli, artistik yaný güçlü ürünler çoðaldý, ben-

zer alanda çalýþmalar yapanlar

için öncü ol-

Sanatla Iþýldayan
Bir Sivil Toplum Kuruluþu 

Bala KAYNARKAN 

El sanatlarýna gönül vermiþ nice akademisyen, tasarýmcý, el sanatý ustasý, bürokrat,
uzman, iþ adamý bundan on sekiz yýl önce ortak bir amaç için, “sanat için, sanatý
evrenselleþtirmek için bir araya geldi. Kimi el emeði göz nuru döktü nadide eserler
ortaya koydu, kimi ise bu eserleri yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtabilmek için gecesini
gündüzüne kattý. Onlarýn öyküsünün adýdýr; Geleneksel Türk El Sanatlarý Vakfý (GESAV).
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du, en güzel, en doðru üretilmiþ el sanatý örnekleri çoðalýp bugün-

lere geldi.” diyor.

Vakfýn amacý, Kuruluþ Senedi’nin 4. maddesinde “Geleneksel Türk

El Sanatlarýnýn araþtýrma, geliþtirme, eðitim, üretim, tanýtým ve pa-

zarlama aþamalarýnda canlandýrýlmasý, yaþatýlmasý ve kalkýndýrýl-

masý” olarak tanýmlanýyor. GESAV yetkilileri misyonlarýný ise þöyle

açýklýyor; “Zengin Anadolu kültürünün önemli bir kesitini oluþtu-

ran, büyük uygarlýklarýn izlerini taþýyan Türk El Sanatlarý; deðiþen

toplum yapýsý, ilgi ve ihtiyaçlarýn farklýlaþmasý gibi sosyal, ekono-

mik ve kültürel nedenlerle giderek daha az yapýlýr olmuþtur. Bu-

nun doðal sonucu olarak, el sanatlarýnýn türleri bozulmuþ, yozlaþ-

mýþ ve çoðu unutulmuþtur. Öte yandan, el sanatlarý önemli bir is-

tihdam öðesidir. Kadýn, erkek, çocuk ve yaþlýlar tarafýndan yapýla-

bilen türleri/aþamalarý ile doðrudan ya da ek gelir saðlayýcý emek

yoðun bir uðraþtýr. GESAV, kültürel ve ekonomik önemi büyük

olan el sanatlarýnýn sorunlarýný ve nedenlerini anlamak, giderilme-

sine katkýda bulunmak için vardýr. Bu baðlamda; araþtýrma, belge-

leme, eðitme, tanýtma ve pazar payýný arttýrma doðrultusunda her

türlü çalýþma ile kendini görevli saymaktadýr.”

Anadolu el sanatlarýnýn sorunlarýný nedenselliðe dayalý yöntemler-

le çözen, kültürel deðerlerin bilincine varan, koruyan, üretken, er-

demli, bilinçli bir üretim toplumu oluþumuna katkýda bulunmayý

hedefleyen GESAV, amaç ve hedeflerini benimseyen tüm kurum,

kuruluþ ve bireylerle iþbirliðine açýk. 

108
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Vakýf çalýþmalarý kapsamýnda belli görevler belirleyen yetkililer,

bunlardan birkaçýný þöyle sýralýyor; “ Yurt içinde ve yurt dýþýnda, el

sanatlarý konusunda araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý yapmak,

yapanlarý desteklemek, geleneksel Türk El Sanatlarýný belirlemek,

envanterini hazýrlamak, arþivlemek, tanýtýlmasýný saðlamak, el sa-

natlarý eðitim programlarý hazýrlamak, uygulamak, bu alanda eði-

tim verenleri desteklemek, eðitim kurumlarý kurmak, unutulmaya

baþlayan el sanatlarýný canlandýrmak için çalýþmalar yapmak, ya-

pýlmasýný teþvik etmek, Türk el sanatlarýnýn pazarlama imkanlarý-

nýn artýrýlmasý için yurt içinde ve dýþýnda her türlü tanýtým ve satýþ

programlarý hazýrlamak, uygulamak, bu amaçla; belgeleyici ve ta-

nýtýcý yayýnlar yapmak, yapýlmasýný teþvik etmek, sergi, fuar ve

festivaller düzenlemek, düzenlenenlere katýlmak, seminer, sem-

pozyum, kongre vb toplantýlar ile yarýþmalar düzenlemek, ödüller

vermek, satýþ dükkanlarý açmak, el sanatlarý köyleri, mahalleleri

oluþturmak, bu amaçla gerektiðinde yerel yönetimlerle iþbirliði

yapmak…” 

Görev bildiklerini en iyi biçimde yapmaya çalýþan GESAV üyeleri,

Türkiye çapýnda yaklaþýk 1000 el sanatlarý üreticisi ile iletiþim için-

de. Bu üreticilere yeni tasarýmlar için yol gösteriliyor, tanýtým ve

satýþ desteði veriliyor. Üreticiler, el sanatlarýnýn hammaddeleri te-

mel alýnarak yapýlan bir sýnýflandýrma baðlamýnda çalýþmalarýný

sürdürüyor. Bunlar; her türlü sýrlý sýrsýz seramik, çini, porselen vb

malzemeden eser üreten Toprak Ürünleri Grubu, her türlü oyma,

kazýma vb yöntemlerle biçimlendirilmiþ taþ ürünler ile süs taþla-

rýndan eser üreten Taþ Ürünleri Grubu, bakýr, bronz, altýn, gümüþ

vb ile üretilmiþ ürünler kullanan Maden Ürünleri Grubu, her türlü

kalýpla ya da üfleme tekniði ile biçimlendirilmiþ cam objelerden

eserler icra eden Cam Ürünleri Grubu, deri, kemik, boynuz, boða,

mercan, deniz ve kara yumuþakçalarýnýn kabuklarýný kullanan

Hayvansal Ürünler Grubu, ahþap; bitki lifleri, saplarý, taneleri ve ka-

buklarý; kaðýt türevleri temel alýnarak eser üreten Bitkisel Ürünler

Grubu, her türlü dokuma, örme; dokuma ve örme üzeri nakýþlama

ve basma yoluyla desenleme; oya, halý ve kilim dahil olan Tekstil

Ürünleri Grubu, her türlü hammadde kullanýlarak üretilmiþ eserler

veren Taký Grubu.

GESAV, ülkenin deðiþik bölgelerindeki sanatçýlarca üretilmiþ seç-

kin el sanatý örneklerini de  Sanatevi’nde teþhir ediyor. Anadolu

kadýnýn gizli iletiþim biçimi olan oyalar, nakýþlar, eþsiz güzellikte çi-

niler, porselenler, vazolar, tabaklar, takýlar… Türk el sanatlarý adý-

na aklýnýza ne gelirse bulabileceðiniz bu mekanda teþhir edilenle-

ri satýn alma imkanýnýz da bulunuyor. Her türlü Türk el sanatýna

kolayca eriþebileceðiniz bu mekan adeta gizli bir hazine gibi An-

kara’nýn tarihi kalesinde sizleri bekliyor…
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ÝBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü, kütüphaneler ve müze-

ler olmak üzere iki ayrý bölümden oluþuyor. Kütüphane ve

Müzeler Müdürlüðü’nün yönetim merkezi olarak kullanýlan

Atatürk Kitaplýðý binasý, Sedat Hakký Eldem’in mimari projesi

üzerine Koç Vakfý tarafýndan Cumhuriyetin 50. yýlý hatýrasý ola-

rak 1973 yýlýnda yapýlmýþ, 1981 yýlýndan beri de kütüphane

olarak kullanýlýyor. 1995 yýlýna kadar Kütüphane ve Müzeler

Müdürlüðü, kütüphane olarak sadece Atatürk Kitaplýðý, müze

olarak ise Þehir, Aþiyan, Tanzimat, Karikatür ve Mizah ile Ata-

türk Müzesi’nden oluþmaktaymýþ. 1995 yýlýnda Ý.E.T.T’den 5

adet otobüs alarak gezici (mobil) kütüphaneler oluþturulmuþ,

1997 yýlýnda ise halen kullanýlmakta olan midibüsler satýn alý-

narak kütüphane olarak iç mekan düzenlemeleri yapýlmýþ. Her

mobil kütüphanede 3 bin civarýnda kitap bulunuyor ve þehrin

varoþlarý dediðimiz civar semtler baþta olmak üzere her oto-

büs 20 ayrý yerde hizmet veriyor. Toplamýnda bu hizmet 100

ayrý yere ulaþýyor. Bu gezici kütüphaneler öðleden önce ve

sonra ayrý olmak üzere her gün iki ayrý yerde duruyor, üyele-

rine ödünç kitap saðlýyor, ayrýca yararlanmak isteyen herkese

de kapýlarý açýk…

1997 yýlýndan itibaren ilçelerde Halk ve Çocuk Kütüphaneleri

açma çalýþmalarýna devam eden müdürlük, bugün itibariyle

Güngören, Esenler, Eyüp, Ümraniye (2), Kartal (2) ve Tuzla’da

toplam 8 adet þube kütüphaneyi Ýstanbullularýn hizmetine

sunmuþ durumda...

Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Vekili Ramazan Minder, “Aç-

týðýmýz her kütüphaneye her biri kültürümüzün önemli þahsi-

yetlerinden olan Muallim Cevdet, A. Süheyl Ünver, Osman Er-

gin, Halil Ýnalcýk, Barýþ Manço gibi isimleri vererek gençlerimize

bu isimleri de tanýtma imkaný sunarken ayný zamanda toplum

olarak çok þey borçlu olduðumuz bu insanlara azda olsa bir

vefa borcu ödeyerek isimlerinin sonsuza kadar yaþatýlmasýnda

üzerimize düþen görevi yapmaya çalýþýyoruz.” diyor ve ekliyor;

“Müdürlüðümüz sadece yeni kütüphaneler açmakla kalmamýþ

baþta Atatürk Kitaplýðý olmak üzere tüm kütüphanelerimizin

dermesini zenginleþtirmek için her ay yeni çýkan kitaplarý sa-

týn almakta, ayrýca dergi ve gazetelerden de bir kýsmýný satýn

alarak kütüphaneleri kullanan okuyucularýmýzýn hiz-

metine sunmaktadýr.”

ÝBB Atatürk Kitaplýðý’nýn
Gizli Hazineleri

Erhan ÞENOL

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk belediye kütüphanesi olan ÝBB Atatürk
Kitaplýðý'nýn depolarý, gün ýþýðýna çýkmamýþ binlerce eserlerden oluþan dev bir kültür
hazinesine ev sahipliði yapýyor. Türkiye'nin en iyi kütüphanesi olarak gösterilen ÝBB
Atatürk Kitaplýðý, yazma eserlerden el çizimi haritalara, albümlerden kartpostallara
uzanan zengin koleksiyonlarý ile ülkemizin en önemli kütüphanelerinden biri…

112-119_AK_GIRIS.qxd  03.07.2007  10:43  Page 112



113

Adeta bir kültür hazinesi olan
zengin deposu, cilt ve onarým
atölyesi, konferans ve sergi
salonlarý gibi pek çok özelliði
ile dikkat çeken Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi Atatürk
Kitaplýðý’nda gayet zengin kitap,

dergi, gazete, salname (yýllýk),
takvim, harita, atlas, albüm ve
kartpostal koleksiyonlarýnýn
yaný sýra yazma eserler, yazma
Kur’anlar, arþiv belgeleri,

fermanlar, haritalar ve özel bir  müzik
notasý da koleksiyonu bulunuyor. 

“

”
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Müdürlüðün elinde temaþa sanatlarý (kukla, hacivat-karagöz),

oyuncaklar (eyüp oyuncaklarý), eski Ýstanbul’un gündelik yaþa-

mýna dair esnaf malzemeleri (lülecilik, kahve kültürü, fes kalýp-

larý, yazmacýlýk vb.), hat örnekleri, tasavvuf kültürüne ait objeler,

þifalý taslar ve mühürler olmak üzere 20 bin parçaya yakýn eser

bulunuyor. Bu malzemelerin çok az bir kýsmý mevcut müzelerde

sergilenirken kalan kýsým Atatürk Kitaplýðý depolarýnda muhafa-

za ediliyor. Depo malzemelerinin her yýl düzenli sayýmlarý yapýlý-

yor ve zaman zaman tematik sergilerle ziyaretçilere gösteriliyor.

Atatürk Kitaplýðý’nýn fiziki mekânlarý çok yeterli deðil ancak ki-

taplýkta temel bakým ve koruma yöntemleri ihmal edilmiyor,

depolarýn ýsý ve nem kontrolleri yapýlýyor ve eserlere herhangi

bir zararýn ulaþmamasýna azami özeni gösteriliyor. Müdürlüðün

amacý; halk kültürünü yansýtan bu objelerden bir “Kent Müzesi”

oluþturmak… 

Bu nadide eserlerin ne zaman ve nasýl gün ýþýðýna çýktýðýný me-

rak ediyoruz doðal olarak. Kültür Bakanlýðý ve özel müzelerin za-

man zaman düzenledikleri sergiler için kitaplýktan eser talep et-

tiklerini öðreniyor, ayrýntýlarýný merak ediyoruz. Konu hakkýnda

bilgi veren Minder, “2005 yýlýnda Japonya’da düzenlenen EXPO

2005 Dünya Fuarý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na içerisine

yaprak üzerine hat yazýlý eserimizin de bulunduðu bir takým

eserler verdik. Yine bu yýl Kültür Bakanlýðý’nýn Mevlana Yýlý mü-

nasebetiyle Ayasofya Müzesi’nde düzenleyeceði sergi için Ta-

savvuf Koleksiyonu’nda bulunan baþta, bilinen en eski Mevlana

minyatürü olmak üzere 24 parça eseri kendilerine sergi amaçlý

teslim ediyoruz. Ayrýca bugüne kadar Yapý Kredi Bankasý’na Ha-

life Abdülmecid Efendi’nin Baðlarbaþý’da bulunan Köþkü’nün açý-

lýþý dolayýsýyla düzenlenen sergi için Halife Abdülmecid Efen-

di’nin yaptýðý  SÝS tablosu ile diðer birçok eserini vermiþtik. Yine

2006 yýlýnda Pera Müzesi’nde düzenlenen “Türk Resminde Ka-

dýn” konulu sergi için 3 adet resim saðlamýþtýk. Görüldüðü gibi

koleksiyonlarýmýz dönem dönem iþ ortaklýðý kapsamýnda diðer

kurumlara verildiði gibi, kendimizin oluþturduðu birçok sergide

de eserlerimizi sergilemekteyiz. Ayrýca isteyen araþtýrmacýlara

müracaatlarý halinde çalýþmalarýna kaynak teþkil etmek üzere

eserler çýkarýlýp gösterilmekte ayrýca isteyenlere fotoðraf çekim

izni verilmektedir.” diyor.

Kitaplýðýn Ýlgi Çekici Bölümleri

Atatürk Kitaplýðý’nda modern bir kütüphanede bulunmasý gerek-

li bütün birimlere yer verilmiþ. Bunlara kýsaca bir göz atmak ge-

rekirse;

Giriþ Kat ve Üst Okuma Salonu: Binanýn giriþ katýnda konferans,

seminer, film gösterimi, söyleþi ve benzeri etkinliklerin yapýldýðý

75 kiþilik “Konferans Salonu”nun yaný sýra, yerli-yabancý kültürel

ve sanatsal zenginliklerin sergilendiði 75 m2’lik “Sergi Salonu”

bulunuyor. “Okuyucu Vestiyeri”, kütüphanede yeni satýn alýnan

yayýnlarýn sergilendiði “Kitap Sergileme” ve Kütüphane Müdürlü-

ðü tarafýndan yayýnlanan kitaplarýn teþhir edildiði “Yayýn Teþhir

Standlarý” ile “Halk Bölümü” de bu katta. Çoðunlukla yetiþkinler

ve orta öðrenim öðrencileri tarafýndan kullanýlan Üst Okuma Sa-

lonu’nun ön cephesi eþsiz Boðaziçi manzarasýna bakýyor. Bu bö-

lümde; Danýþma Kaynaklarý, Atatürk Kitaplarý, Ödünç Verme,

Halk Kitaplarý, Fotokopi ve Katalog Fiþleri birimleri var.

Araþtýrma Salonu: Giriþ katýnýn altýndaki Araþtýrma Salonu’nda

ise; Teknik Hizmetler, Süreli Yayýnlar, Ýstanbul Kitaplýðý ve Bilgi-

Ýþlem Bölümleri bulunuyor. Bu salon daha ziyade yerli ve yaban-

cý araþtýrmacýlar tarafýndan kullanýlýyor.

ÝBB Kütüphaneler ve Müzeler Mü-
dürlüðü’nün elinde temaþa sanatlarý
(kukla, hacivat-karagöz), oyuncaklar
(eyüp oyuncaklarý), eski Ýstanbul’un
gündelik yaþamýna dair esnaf malze-
meleri (lülecilik, kahve kültürü, fes
kalýplarý, yazmacýlýk vb.), hat örnek-
leri, tasavvuf kültürüne ait objeler,
þifalý taslar ve mühürler olmak üzere
20 bin parçaya yakýn eser bulunu-
yor. Bu malzemelerin çok az bir kýs-
mý mevcut müzelerde sergilenirken
kalan kýsým Atatürk Kitaplýðý depola-
rýnda muhafaza ediliyor.
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Atatürk Kitaplýðý Depo malzemeleri-
nin her yýl düzenli sayýmlarý yapýlýyor
ve zaman zaman tematik sergilerle
ziyaretçilere gösteriliyor. Atatürk Ki-
taplýðý’nýn fiziki mekânlarý çok yeter-
li deðil ancak kitaplýkta temel bakým
ve koruma yöntemleri ihmal edilmi-
yor, depolarýn ýsý ve nem kontrolleri
yapýlýyor ve eserlere herhangi bir za-
rarýn ulaþmamasýna azami özeni
gösteriliyor. Müdürlüðün amacý;
halk kültürünü yansýtan bu objeler-
den bir “Kent Müzesi” oluþturmak… 
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Süreli Yayýnlar Bölümü: Atatürk Kitaplýðý, 370 adet farklý gazeteye ait

9.000’in üzerinde gazete cildi ve 3.122 farklý dergiye ait 17.000’i aþan

dergi cildi ile Süreli Yayýnlar konusunda Türkiye’nin sayýlý kütüpha-

nelerinden birisi. Vakayý-ý Mýsriye, Takvim-i Vekayi, Tercüman-ý Ah-

val, Ceride-i Havadis koleksiyondaki Osmanlý basýnýndan sadece bir-

kaçý. Söz konusu dergi ve gazetelerden bir kýsmýnýn tek nüsha, þa-

pirograf baský ve elyazmasý olduðu dikkate alýndýðýnda, kütüphane-

nin süreli yayýnlar koleksiyonunun deðeri bir kat daha artýyor. Enîn-

i Mazlûm, Bâdiye ve Varlýk bunlardan ilk akla gelenleri…

Ýstanbul Kitaplýðý: Ýstanbul konusunda araþtýrma yapan okuyucu-

larýn isteklerine daha etkin ve hýzlý bir þekilde cevap verebilmek

için oluþturulmuþ bir birim. Kütüphanenin elyazmasý eserleri, Arap

harfli (Arapça, Farsça ve Osmanlýca) eserleri, nadir eserleri, harita

ve kartpostal koleksiyonu ile ilgili teknik ve okuyucu hizmetleri

de bu birimde veriliyor. Ýstanbul Kitaplýðý, dermesinde bulunan Ýs-

tanbul ile ilgili kitap, elyazmasý, harita, gravür, albüm, kartpostal,

seyahatnameler ve benzeri türdeki yayýnlarla Türkiye’nin Ýstanbul

konulu en kapsamlý kütüphanelerinin baþýnda geliyor. 3.500’ü Ýs-

tanbul’a dair 7.000’e yakýn kartpostalýn bulunduðu Kartpostal Ko-

leksiyonu da ayný bölümde hizmete sunuluyor. Kütüphanenin her

türlü görsel arþivinin -albümler, kartpostallar vb.- kataloglama ve

sýnýflama iþlemleri de bu birimde yapýlýyor. Söz konusu görsel

malzemelerinin tamamýnýn kataloglama ve sýnýflama iþlemleri ta-

mamlanmýþ, bunlarýn dijital ortama aktarýlmasý iþlemleri ise de-

vam ediyor. Araþtýrmacýlar ilgili katalog bilgileri ile dijital ortama

aktarma iþlemleri biten görsel malzemenin tamamýnýn -haritalar,

yazma ve basma kitaplar hariç- okuyucu kopyalarýna intranet ve

internet üzerinden ulaþabiliyor.

Bilgi-Ýþlem Bölümü: 1998 yýlýnda Kütüphane Haftasý etkinlikleri

kapsamýnda hizmete girmiþ olan birim, Atatürk Kitaplýðý’ndaki

baþta Osmanlýca gazete ve dergiler olmak üzere nadir eserlerin di-

jital ortamda; okuyuculara intranet ve internet üzerinden hizmet

verebilmek için kurumuþ ve 2004

yýlýnda “Atatürk Kitaplýðý Dijital Ar-

þiv Sistemi” (AKDAS) projesi ile yeni

bir yapýya kavuþmuþ. Kütüphane-

deki arþivlemeye yönelik her türlü

tarama ve çekim iþlemleri bu bi-

rimde yapýlýyor.

Teknik Hizmetler Bölümü: Kütüp-

hanedeki el yazmasý eserler ile

Arap harfli eserler hariç her türlü

Latin harfli kitabýn kataloglama iþ-

lemleri bu birim tarafýndan yürütü-

lüyor. Kütüphanenin Ýdari ve Kültü-

rel Ýþler Bölümleri, Körler Bölümü

ve Sesli Kitap Stüdyosu ile Sistem

Destek Bölümü de bu katta bulu-

nuyor.
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Zemin Kat: Bu katýn altýndaki katta ise þu birimler bulunuyor; 1.

Restorasyon Atölyesi 2. Cilthane Bölümü 3. Yemekhane 4. Kýrtasi-

ye Deposu, 5. Sýhhi Tesisat ve Kalorifer Dairesi

Kitap Deposu: Kütüphanenin ana kitap deposu ise en alt katýnda.

Kitap deposu 500.000 cilt kitap alabilecek kapasitede inþa edilmiþ.

Kütüphanedeki açýk raflarda bulunan kitaplar dýþýndaki her türlü

kitap, kitap dýþý malzemeler ile nadir eserler bu depoda koleksi-

yon adlarý altýnda demirbaþ numarasýna göre yerleþtiriliyor.

Zengin Koleksiyonlar

Adeta bir kültür hazinesi olan zengin deposu, cilt ve onarým atölye-

si, konferans ve sergi salonlarý gibi pek çok özelliði ile dikkat çeken

Atatürk Kitaplýðý’nda gayet zengin kitap, dergi, gazete, salname (yýl-

lýk), takvim, harita, atlas, albüm ve kartpostal koleksiyonlarýnýn ya-

ný sýra yazma eserler, yazma Kur’anlar, arþiv belgeleri, fermanlar,

haritalar ve özel bir müzik notasý da koleksiyonu bulunuyor. 

Osmanlý tarihine ait önemli yapýtlar, basma divanlar, devlet ve vi-

layet salnameleri, yabancý devlet görevlilerinin sefaretname ve ha-

týralarý, Türkçe ve yabancý dil seyahatnameler; yazma eserler ara-

sýnda divanlar, mecmuatü’r-resailler, cönkler, vakfiyeler ve beratlar

kütüphane koleksiyonunun deðerli bölümlerini oluþturuyor. Os-

manlý dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yýllarýndan itibaren yayýnlanan

gazete ve dergileri içeren süreli yayýnlar, Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda

yerel basýn, dýþ ülkelerde yapýlan Türkçe yayýnlar, Jön Türkler’in Ýn-

giltere, Fransa ve Ýtalya’da yayýmlanan gazeteler de bulunuyor.

1930’lu yýllarda Dr. A. Süheyl Ünver, Osman Nuri Ergin, Mehmet Fu-

at Köprülü, Halil Edhem gibi saygýn kiþilerden oluþan bir komisyo-

nun Ýnkýlap Müzesi kurma gayretleri ile teþekkül etmeye baþlayan

koleksiyon, Muallim Cevdet Ýnançalp, Osman Ergin, Muhsin Ertuð-

rul, Sadrettin Celal Antel, M. Halid Bayrý, Behcet Kemal Çaðlar, Ziya

Emiroðlu, Neyzen Tevfik, Feridun Metin Nigar, Halit Fahri Ozansoy,

Kemal Salih Sel, Ýsmail Habip Sevük, Ahmet Kutsi Tecer olmak üze-

re çok sayýda hayýrseverin kütüphanelerini baðýþlamalarýyla geliþ-

miþ, kýymetli baðýþlar devam etmekle birlikte, son dönemde ko-

leksiyon geliþiminde satýn almaya aðýrlýk kazanmýþ.

Kütüphanede Mayýs 2007 sonu itibarý ile yaklaþýk 252.000 cilt ki-

tap ve süreli yayýn cildi bulunuyor. Atatürk Kitaplýðý Nadir Eserler

Kütüphanecisi Hüseyin Türkmen’den aldýðýmýz bilgilere göre bun-

larýn yayýn türüne ve dillere göre daðýlýmý þu þekilde:

Türü/Dili Türkçe Osmanlıca Arapça Farsça Yabancı Dil Toplam 

Kitap 150.000 22.000 3.500 450 27.000 202.950 

Atlaslar     49 

Dergiler 13.050 51 35 4.000 17.139 

Gazeteler 8.700   335 9.035 

Albümler      445 

Kartpostallar      8.000 

Haritalar      9.000 

Yazma Eserler      4.400 

Salnameler      565 

Takvimler      334 

TOPLAM      251.917 

ATATÜRK KÝTAPLIÐI NADÝR ESERLER DAÐILIMI
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Kütüphaneye gelen araþtýrmacýlardan Türk vatandaþý olanlar, her-

hangi bir izne gerek olmaksýzýn her türlü malzeme üzerinde, üc-

retsiz olarak araþtýrma yapabiliyor. Bunlardan görüntü ve CD kop-

ya almalarý ise izne ve ücrete tabi. Yabancý vatandaþlar ile bunlar

adýna araþtýrma yapanlarýn ise öncelikle “Yabancý Araþtýrmacýlar

Müracaat Formu”nu doldurmalarý gerekiyor. Formun doldurulma-

sýný müteakiben, araþtýrma konularý uygun bulunanlara ayný gün

içersinde araþtýrma izni veriliyor.

Okuyucu salonlarýnda, kütüphane malzemelerine ait kataloglar-

dan bilgisayar ortamýnda katalog taramak,  dijitalleþtirme iþlemle-

ri biten eser veya belgeyi bilgisayar ortamýnda inceleyebilmek, in-

celenen eserden veya belgeden istenildiði kadarý -tamamý veya

bir kýsmý- CD ortamýnda verebilmek gibi hizmetler sunuluyor.

Internet üzerinden sunulan hizmetler ise kütüphane malzemele-

rine, eserlerin tamamýna ait katalog bilgilerine, albüm ve kartpos-

tallarýn kullanýcý kopyalarýnýn görüntülerine ulaþým,  istenilen bel-

gelerden posta veya e-mail yolu ile CD kopya sipariþi hizmeti.

Yetkililerden edindiðimiz bilgiye göre Ocak - Mayýs 2007 tarihleri

arasýnda Atatürk Kitaplýðý’ný toplam 40 bin 166 kiþi kullanmýþ. Bun-

larýn içinde 6943 kiþi süreli yayýnlar bölümünden (Gazete, Dergi,

Dijital Arþiv, Harita vb.) yararlanmýþ, bu yararlananlardan 187 kiþi

ise yabancý araþtýrmacýlardan oluþmakta.

Atatürk Kitaplýðý’na gelen okuyucularýn çoðunluðunu yüksek li-

sans veya doktora tezlerini hazýrlayanlar, kitap çalýþmasý yapanlar,

üniversite hocalarý, üniversite öðrencileri, medya mensuplarý, TV

kanallarýna program yapan yapýmcý veya yönetmenler gibi deði-

þik kesimlerden insanlar oluþturuyor. Yabancý araþtýrmacýlar ise

genellikle ABD, Japonya ve Fransa’dan…

Atatürk Kitaplýðý’nýn en çok kullanýlan koleksiyonu ise Gazete Ar-

þivleri. Osmanlýca gazete arþivinin çok zengin olduðu kitaplýkta, bu

arþiv ayný zamanda dijitalize edilmekte olduðundan çok rahat bir

þekilde kullanýlýyor. Bunun yanýnda Harita Koleksiyonlarý ile görsel

arþiv de  fazlaca  ziyaretçi alýyor. Ayrýca Atatürk Kitaplýðý içinde ay-

rý bir bölüm olarak hizmet veren Ýstanbul Kitaplýðý da çok ilgi çe-

ken bir bölümlerden biri…

Öncü Uygulamalar

Atatürk Kitaplýðý’nýn öncülük ettiði hizmetler içerisinde dijital ar-

þivleme (e-kütüphane) çalýþmalarý, sesli kütüphane, kitap basma

çalýþmalarý ve eski eser alým faaliyetleri gibi uygulamalar bulunu-

yor. Atatürk Kitaplýðý’nýn zenginliðini Osmanlýca süreli yayýnlar (ga-

zete ve dergi), haritalar, kartpostallar, yazmalar, albümler, salna-

meler vb. oluþturuyor. Basým tarihleri itibariyle hayli eski olan bu

eserlerin her gün okuyucuya çýkarýlmasý neticesinde eserlerde

tahribat oluþuyor. Bunun nedenini ise kütüphaneciler “eserleri de-

po ortamýndan okuyucu salonlarýna çýkarýrken ýsý ve nem deðiþ-

kenliklerin etkisi sonucu oluþan zararlar, okuyucunun sayfalarý çe-

virirken ister istemez verdiði zararlar ile kasýtlý zararlar” þeklinde

özetliyor. Ýþte bütün bu olumsuz etkileri engelleyebilmek, eserle-

ri gelecek kuþaklara koruyarak aktarabilmek amacýyla 1998 yýlýn-

da Atatürk Kitaplýðý içerisinde Dijital Arþiv Ünitesi kurulmuþ. AO

scaner ve dijital fotoðraf makineleri ve ilgili yazýlýmlardan oluþan

bu sistem, Türkiye’de bir kütüphanede ilk çalýþma... Atatürk Kitap-

lýðý’nda bu yolla yaklaþýk 500 bin sayfa veriye intranetten eriþile-

biliyor.

1998 yýlýnda baþlanan bir hizmet de körler için sesli kitap üreten

bir ünitenin kurulmasý. Ses yalýtýmlý stüdyolar, ses kayýt sistemle-

ri, ekran seslendirme programlarý, kabartma ekran denilen biril al-

fabeli klavyeler ve yine biril alfabeli printer sistemiyle donatýlan

bu bölümde gönüllü okuyucular tarafýndan stüdyo ortamýnda

okunan kitaplar CD’lere yazýlýyor ve ücretsiz olarak körlere teslim

ediliyor.

Türkiye’de kütüphanecilik genel olarak basýlý kitaplarý satýn alarak

bunlarý zenginleþtirmeye dönük faaliyet yapan yerler olarak bili-

nir. Ancak Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü olarak bu anlayýþý ta-

mamýyla deðiþtirip kendi arþivlerinden yararlanarak 38 adet kita-

býn basýmýný gerçekleþtirmiþ. 2007-2008 yýllarýnda yayýnlamak

üzere hazýrladýklarý çalýþmalar arasýnda; bu yýl satýn alýnan ve çok

nadir bir eser olan Ermeni ressam  Tatikyan’a ait Padiþah Albümü

adlý kitabýn týpký basýmý, Koç Vakfý tarafýndan Atatürk Kitaplýð’ýna

baðýþlanan Muhsin Ertuðrul arþivi kataloðu, ÝBB hat koleksiyon ka-

taloðu, Fransýz Anadolu Araþtýrmalarý Enstitüsü ve kitaplýðýn elinde

bulunan Goad Paþa tarafýndan 1904-1905 yýllarýnda hazýrlanan

1/600 ölçekli Eminönü, Üsküdar, Beyoðlu Bölgeleri ile Ýzmir’i gös-

teren haritalarýn kitabýnýn basýmý bulunuyor.

Ayrýca Atatürk Kitaplýðý yeni yayýnlarý takip etmekle kalmayýp sa-

haf ve koleksiyonerlerden harita, kartpostal, Osmanlýca matbu ki-

tap, süreli yayýn, yazma kitaplar, Ýstanbul’la ilgili yabancý dilde ki-

taplar gibi çok önemli nadir ve eski eserleri de satýn alarak arþivi-

ni zenginleþtiriyor.

118

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Kitaplýðý olarak

üzerimize düþen sorumluluðun bilincindeyiz. Üretmiþ

olduðumuz hizmet kalitesiyle Türkiye’nin en iyi kütüphane-

si olarak gösterilmemizin yanýnda, özellikle kültürümüze

katkýda bulunmaya, ecdadýmýzýn birikimlerini sonraki

nesillere aktarmaya çalýþýyoruz. Pek çok alanda olduðu gibi

el sanatlarý alanýnda da eþsiz kaynaklara sahip olan

kütüphanemize bütün sanatseverleri bekliyoruz.

“

“

Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Vekili Ramazan Minder:
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Türkiye’nin En Ýyi Kütüphanesi

Atatürk Kitaplýðý, bu yýl Hürriyet Gazetesi’nin “Türkiye’nin en iyi 10

kütüphanesi” sýralamasýnda birinci sýrada yerini aldý. Jüri, Gazete-

ci-Yazar Doðan Hýzlan, Yaþar Aksoy, Arkeolog Aksel Tibet, Ýstan-

bul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Baþkaný Prof. Dr.

Ayþe Üstün, Hacettepe Üniveritesi Bilgi ve Belge Bölüm Baþ-

kan Yardýmcýsý Prof. Dr. Bülent Yýlmaz, Araþtýrmacý-Yazar

Gökhan Akçura, Sahaf Emin Nedret Ýþli, Araþtýrmacý Sami

Önal, Araþtýrmacý-Yazar M. Sabri Koz ve Sanat Tarihçi

Prof. Dr. Nurhan Atasoy gibi sahalarýnda saygýn isimler-

den oluþuyordu.

Bu seçim neticesi kütüphaneciler arasýnda çok

tartýþýldý. Atatürk Kitaplýðý’nýn birinci olmasýný

doðru bulanlar olduðu gibi eleþtirenler de ol-

du. Biz de Kütüphaneler ve Müzeler Müdü-

rü Ramazan MÝNDER’e seçimi ve sonuçlarýn

yankýlarýný sorduk. Minder konu hakkýndaki

görüþlerini þöyle özetliyor; “Þu bir gerçek ki bu

tarz seçimler kütüphaneler ve kütüphaneciler arasýn-

da ilk kez tatlý bir rekabetin yaþanmasýna sebep oldu. Ka-

nýmca bu tarz çalýþmalarý her yýl Kütüphaneler Haftasý’nda

yenileyip yýlýn en iyi kütüphanesi ve en iyi kütüphanecisini seçe-

rek ödüllendirmek, böylece hizmet yarýþýnda kütüphanelerin de

katýlmasýný saðlamak faydalý olacaktýr. Jürinin Atatürk Kitaplýðý’ný

neden birinci sýraya çýkardýðýný açýkçasý bilemiyorum. Fakat diðer

kütüphanelerle kýyaslama yaptýðýmda; okuyucunun istediði yayý-

na en hýzlý þekilde ulaþmasý, ulaþtýðý yayýndan CD kopya alabilme-

si, güler yüzlü hizmet, Dijital Kütüphane hizmetimiz, yeni yayýnla-

rý takip etmemiz, yeni kitaplar yayýnlamamýz gibi bazý belirgin

farklýlýklarýmýzýn bizi öne çýkardýðýný düþünüyorum. Bu baþarý biz-

leri geleceðe dönük projelerimizde cesaretlendirmekte ve takip

ettiðimiz yolun doðruluðu konusunda haklý çýkarmaktadýr.”

M i n -

der, 2010

yýlýna kadar

gerçekleþtirmeyi

hedefledikleri projeleri ise þu

þekilde sýralýyor; Kütüphane koleksiyon-

larýnda bulunan tüm kitap ve kitap dýþý materyalin

katalog ve tasnif iþlerini bitirerek künyelerini bilgisayara iþle-

mek, dijital ortama aktarýlan tüm belgeleri internet üzerinden sa-

týþa sunmak, koleksiyonlarda bulunan kartpostal, fotoðraf ve di-

ðer imajlardan yararlanarak Ýstanbul Ýmaj Bankasý oluþturmak ve

bunu web üzerinden pazarlamak, Atatürk Kitaplýðý’ný çocuk ve

halk bölümlerinden ayrýþtýrarak bir araþtýrma ve özelde Ýstanbul

konulu  bir kütüphaneye dönüþtürmek, Ýstanbul’la ilgili tüm diller-

de yayýnlanmýþ kitap ve makale gibi yazýlý belgelerin katalog bil-

gilerinden oluþan bir Ýstanbul Belgeliði Veritabaný oluþturmak, Ha-

rita, kartpostal, yazma, Osmanlýca matbu kitap, önemli kiþi evra-

ký, salname vb. nadir eserleri  toplamaya devam etmek, satýn alý-

nan tüm kýymetli materyalden yararlanarak yeni ve sahasýnda ilk

yayýnlarý yapmak…

1973 yýlýndaki ilk yapýmýndan itibaren küçük bakým ve onarým iþ-

leri haricinde genel bir bakýmdan geçmemesi sebebiyle pek çok

olumsuz koþulla mücadele etmekte olan Atatürk Kitaplýðý, gerçek-

leþtirilecek olan büyük tadilat nedeniyle 4 Haziran - 1 Ekim 2007

tarihleri arasýnda okuyucusuna hizmet veremeyecek. Ancak iyi

haber, tadilat sonunda açýk raflarýn yeniden yapýlmasý ve atýl du-

ran bazý bölümlerin okuyucu salonuna ilave edilmesi dolayýsýyla

salondaki kitap sayýsý artýrýlacak, her okuyucu masasýna bilgisayar

konularak intranetten dijital arþive eriþim saðlanacak, okuyucu

aradýðý yayýný bilgisayardaki katalog tarama programýndan rahat-

lýkla bulabilecek… 

Atatürk Kitaplýðý, içindeki deðerli materyallerin varlýðýný bilenler ve

bundan istifade etmek isteyenler için gerçekten büyük bir hazine

niteliði taþýyor. Bu büyük hazinin en güzel biçimde gelecek kuþak-

lara aktarýlmasý dileklerimizle…Týpký basýmý yapýlmasý düþünülen, Ermeni ressam Tatikyan’a ait Padiþah

Albümü.
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Ýbrahim Enverî'nin 1205 H./1790 M. tarihli murakkaasý

Bir kütüphaneyi dünyadaki ve bir ülkedeki diðer kütüphaneler ara-

sýnda öne çýkaran özelliklerden birisi koleksiyonunun güncelliði di-

ðeri ise tarihselliðidir. Kütüphane koleksiyonunun güncelliði, araþtýr-

macýlarýn araþtýrma konularýndaki yenilik ve geliþmeleri takip ede-

bilmeleri için çok büyük önem taþýmaktadýr. Araþtýrmacýlarýn, araþ-

týrma konularýyla ilgili geliþme ve dönüþümü takip edebilmeleri ise,

konunun tarihi kökenleri hakkýnda bilgiler veren tarihsel kaynakla-

rýn incelenmesi ile mümkündür. Ýþte Atatürk Kitaplýðý koleksiyonu

bu iki özelliði bir arada yürüten ender kütüphanelerimizin baþýn-

da gelmektedir.

Atatürk Kitaplýðý’nda gayet zengin bir yazma ve basma kitap, der-

gi, gazete, salname (yýllýk), takvim, harita, atlas, albüm, kartpostal,

arþiv belgeleri ve özel bir müzik notasý koleksiyonu vardýr. Atatürk

Kitaplýðý’nýn bu kýymetli dermesi edebiyat, tarih ve þehir tarihi üze-

rine araþtýrma yapanlar tarafýndan sýkça kullanýlmaktadýr. Ancak

Türk ve Ýslam Sanatlarý araþtýrmacýlarý ve uygulayýcýlarý tarafýndan

pek fazla kullanýlmamaktadýr. Öyle ki son 10 yýlda Türk ve Ýslam

Sanatlarý konularýnda yapýlan araþtýrmada bulunan araþtýrmacý

ve sanatkâr sayýsý yýlda iki-üç kiþiyi geçmemiþtir. Ýþte bu yüzden

yazýmýzda, Atatürk Kitaplýðý’nýn sadece edebiyat ve tarih araþtýr-

macýlarý için deðil ayný zamanda Geleneksel Türk-Ýslam Sanat ta-

rihçileri ve uygulayýcýlarý için de büyük önem taþýdýðý örnekler ile

ortaya konulmaya çalýþýlacaktýr.

Geleneksel Türk ve Ýslam sanatlarý arasýnda kitap sanatlarý büyük

pay sahibidir. Kitap sanatlarý baþýnda ise Cilt, Hat, Tezhib ve Min-

yatür sanatý gelmektedir. Atatürk Kitaplýðý’ndaki söz konusu bu

sanatlara iliþkin pek çok eser bulunmaktadýr. Bu eserlerin tanýtýl-

masýna yönelik birçok sergi düzenlenmiþtir. Bu sergiler arasýnda

Atatürk Kitaplýðý Türkçe Yazma Divanlar Sergisi (19 Eylül-29 Eylül

1988), Atatürk Kitaplýðý Türkçe Yazma Mesneviler Sergisi (7 Ma-

yýs-18 Mayýs 1990), Hüsn-i Hat I (20 Mayýs-6 Haziran 1997), Hüsn-

i Hat II (18 Mayýs-3 Haziran 1998), Vakýfnameler Sergisi (1-12

Aralýk 1997), Yazma Kur’an-ý Kerimler Sergisi (12-23 Ocak

1998) öne çýkmaktadýr. Ancak söz konusu bu sergiler çok dar

bir çevre tarafýndan izlenmiþtir.

Bu yazýda Atatürk Kitaplýðý’nýn Geleneksel Türk ve Ýslam Eser-

leri üzerine araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapanlar için

önem ve deðeri konusunda fikir verecek örneklere yer veri-

lecektir.

120

Türk ve Ýslam Sanatlarýnýn
Nadide Örnekleri

Hüseyin TÜRKMEN *

Geleneksel Türk ve Ýslam sanatlarý arasýnda kitap sanatlarý büyük pay sahibidir.
Bunlarýn baþýnda da cilt, hat, tezhib ve minyatür sanatlarý gelir. ÝBB Atatürk
Kitaplýðý'nda bu sanatlara iliþkin pek çok eser bulunuyor. Bu yazýda Geleneksel Türk
ve Ýslam Eserleri üzerine araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapanlar için ÝBB Atatürk
Kitaplýðý'ndaki eserlerin önemi konusunda fikir verecek örneklere yer veriliyor.
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Atatürk Kitaplýðý’ndaki Muallim Cevdet Koleksiyonu K. 575 numa-

rada kayýtlý yazma eser, hat sanatýnýn bütün güzelliklerini bir ara-

da sunan orijinal bir eserdir. Gerek içindeki hat sanatý ile ilgili risa-

leleri gerekse hat sanatýnýn inceliklerini ortaya koyan örnekleri ile

sahasýnýn en nadidelerindendir. 

Bu eserde hat sanatý ile ilgili þu 8 risale bulunmaktadýr:

1. Hattýn fevaidi ve envaý (1-20 yk.),

2. Hat icazetname örnekleri ve duasý (21-27 yk.),

3. Mizanü’l-hat ala vazi’l-ustadi’s-selef (29-45 yk.),

4. Risale-i hendesetü’l-hat (46-62 yk.),

5. Risale-i kitabiye Gülzar-ý savab / Nefeszade Ýbrahim Efendi (64-

100 yk.),

6. Hutut-i kadime örnekleri, Þekl-i hat (101-106 yk.),

7. Muhtasar silsile-i hattatin / Kebecizade Mehmed Vasfi (108-113 yk.),

8. Mufassal silsile-i hattatin (114-120 yk.)

Hat sanatýnýn müstesna örnekleri arasýnda murakkalar önemli bir

yere sahiptir. Bunlarýn güzel örneklerden birisi de Belediye Yaz-

malarý koleksiyonundaki Ýbrahim Enverî’nin 1205 H./1790 M. tarih-

li murakkaasýdýr.

Hat sanatýnýn zirve ürünleri arasýnda hat levhalarý müstesna bir

yer tutmaktadýr. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü koleksiyonun-

daki hat levhalarý müstakil bir çalýþmaya konu teþkil edecek ka-

dar geniþ ve zengindir. Bu zenginlik iki sergiye konu olmuþtur. An-

cak, Atatürk Kitaplýðý’ndaki hat levhalarý koleksiyonu iki sergi ile

sýnýrlandýrýlamayacak derecede çok olup önümüzdeki yayýn döne-

minde bu zenginliðin kültür ve sanatseverlerin hizmetine sunul-

masý planlanmaktadýr. Bu koleksiyonda pek çok hattatýn imzasýna

rastlanmaktadýr. Kazasker Mustafa Ýzzet, Hamid Aytaç, Macid Ar-

yal, Ýsmail Hakký Altunbezer bunlardan ilk akla gelenleridir.

Bir mecmua veya kitabýn yapraklarýnýn daðýlmadan ve sýrasý bo-

zulmadan bir arada tutabilmek için yapýlan koruyucu kapaða “Cilt”

denilmektedir. Türk-Ýslam kültüründe kitaba ve yazýya verilen de-

ðere paralel olarak ciltçilik sanatý da zirve yapan sanatlarýn baþýn-

da gelmektedir. Türkiye ve dünya kütüphanelerinde bu sanatýn

zirve örnekleri arasýnda pek çok Türk-Ýslam cilt numuneleri bulun-

maktadýr. Atatürk Kitaplýðý’nda da bunlardan pek çok numune bu-

lunmaktadýr. Bunlar arasýnda 2 numaralý Kabe örtüsü kaplý yazma

Kur’an, ahþap oyma gül desenli Ýstanbul Fotoðraf Albümü ile bu

122

Vezir-i Azam Kemankeþ Mustafa Paþa'ya verilmiþ1049 H. tarihli mülk-

name beratý, Muallim Cevdet Fermanlar nr. 37

Delailü'l-Hayrat mecmuasýnda Medine ve Mekke tasvirli minyatürler Kabe örtüsü kaplý Mushaf-ý Þerif cildi 
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sanatýn günümüzdeki önemli ustalarýndan Gürcan Mavili tarafýn-

dan numune olarak yapýlan ciltler öne çýkmaktadýr.

Minyatür, el yazmasý kitaplarý süslemek için sulu boya ile yapýlan

resimler hakkýnda kullanýlan bir tabirdir. Metni açýklamak amacýy-

la kullanýlan Ýslam minyatür sanatýnda, kutsal yerlerin ayrýntýlý tas-

virleri önemli yer tutmaktadýr. Esas olarak hac ibadetinin yerine

getirilmesi ile ilgili olarak geliþen bu gelenekte özellikle

Mekke ve civarlarýndaki kutsal mekânlar resimlen-

miþtir. Bu geleneðin en güzel örneklerine Dela-

ilü’l-Hayrat ile diðer günlük dua ve zikir kitap-

larýnda rastlanmaktadýr. Atatürk Kitaplý-

ðý’nda da, Osmanlý minyatür sanatýný zirve

örnekleri arasýnda Delailü’l-Hayrat mec-

mualarý öne çýkmaktadýr. 2006 yýlýnda

satýn alýnan Delailü’l-Hayrat mecmu-

asýndaki Mekke ve Medine tasvirli

minyatürler bu sahanýn en güzel ör-

neklerinin baþýnda gelmektedir.

Yazma kitaplarýn, hüsn-i hat murak-

kalarýnýn kenarlarýný boya ve yaldýzlý

süslemelerle tezyin etme iþine “Tez-

hib” denilmektedir. Tezhib ayný za-

manda, hüsn-i hat ve cilt gibi diðer

eski kitapçýlýk sanatlarýmýzý tamamla-

yan, onlara ahenk ve güzellik kazandý-

ran, bu sanatlarla birlikte kitaba nakýþ

ve renk harmonisi katan bir Türk-Ýslam

sanatýdýr.

Tezhib sanatýnýn en güzel örnekleri arasýnda

Kur’an-ý Kerimlerin zahriye sayfalarý-

nýn ayrý bir yeri vardýr. Atatürk Kitap-

lýðýndaki yazma Kur’an-ý Kerimlerde

de bu geleneðin izlerini sürmek

mümkündür. Bu nüshalar arasýnda

Belediye Koleksiyonundaki B.4 numa-

ralý nüsha ile Yazma Kur’an 57 numaralý nüsha öne çýkmaktadýr. Bu

iki nüsha gerek zahriyelerindeki, sure baþlýklarýndaki ve ketebe ka-

yýtlarýndaki tezhibleri gerekse hizib güllerindeki tezhibleriyle göz

kamaþtýrmaktadýr.

Edebî eserlerin serlevhalarý ile fasýl baþlýklarýnda pek çok güzel

tezhib örneklerine rastlamak mümkündür. Atatürk Kitaplýðý’ndaki

Babür Þah’ýn Türkçe Divaný (Muallim Cevdet Yazmalarý K.332), Sadi

Þirazi’nin “Bostan”ý (Muallim Cevdet Yazmalarý K.161), Yusuf Sinan

Germiyeni’nin Hüsrev ve Þirin isimli eseri (Muallim Cevdet Yazma-

larý K.3) ile Ali b. Ebi Talib’in satýr altý Türkçe tercümeli “Mie keli-

me”si (Muallim Cevdet Yazmalarý K.53) bu örneklerden bazýlarýdýr.

Hat tablolarý ve levhalarýnda da pek çok tezhib ör-

neklerine rastlanmaktadýr.  Yukarýda belirtildiði

üzere Atatürk Kitaplýðý’nda pek çok hat þahe-

seri bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý basit

bir kýsmý ise nefis tezhiblidir. Bunlardan ba-

zýlarý þunlardýr: Hamid Aytaç’ýn Celi-Talik

hattý ile Osmanlý Padiþahý II. Selim’e ait

bir beyti, Macid Aryal’in 1952 tarihli Mu-

hakkak Besmele-i Þerifi ve Kazasker

Mustafa Ýzzet’in Celi Sülüs istifli lafza-i

celal ve ehlibeyt kompozisyonu.

Tezhib sanatýnýn eser verdiði bir diðer

alan ise padiþah tuðralarýdýr. Vezir-i

Azam Kemankeþ Mustafa Paþa’ye ve-

rilmiþ1049 H. tarihli mülkname beratý

ile “Kavanin ve nizamat mecmuasý”

serlevhasýndaki tuðralar, Atatürk Kitap-

lýðý’ndaki müzehheb tuðralardan sadece

ikisidir. Atatürk Kitaplýðý’nda bu iki örne-

ðin dýþýnda da pek müzehheb tuðra bu-

lunmaktadýr.

Yukarýda anlatýlanlar ve iþaret edilen örnekler

denizden bir katre misali olup Atatürk

Kitaplýðý’nda Türk-Ýslam sanatlarýna

ait daha pek çok örnek bulunmakta-

dýr. Bunlar deðerli sanat tarihi araþtýr-

macýlarýnýn ilgilerini ve elleri öpülesi

sanatkârlarýmýzýn himmetlerini beklemektedir.

* Atatürk Kitaplýðý Nadir Eserler Kütüphanecisi

Hat sanatýnýn klasik eserlerinden "Mizanu'l-hat" Babür Þah'ýn Türkçe "Divan"ý. 

Yaprak üzerine hat levha, Expo 2003 Japonya fuarýnda

ülkemiz kültürünü temsil etti.
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Nadir olan bu koleksiyonlardan dikkat çekici olanlarýndan bir-

kaçýný tanýtýrsak ÝBB Atatürk kütüphanesine kazandýrýlan eser-

lerin önemi açýða çýkmýþ olacaktýr. 

Pertevniyal Valide Sultan Evraký 

Pertevniyal Valide Sultan (1812-5 Þubat 1883) Osmanlý padiþa-

hý Abdülaziz'in annesi ve II. Mahmut'un eþidir. Pertevniyal Va-

lide Sultan, Romen asýllýydý ve doðduðu zamanki ismi

Besime'ydi. 1829 yýlýnda II. Mahmut'un eþi oldu. 10 yýl-

lýk bir evlilikten sonra eþi vefat etti. 25 Haziran 1861 ta-

rihinde Sultan Abdülmecit'in vefatý üzerine oð-

lu Abdülaziz tahta geçince Pertevniyal Valide

Sultan da Valide Sultan unvanýný aldý. Oðlunun

bütün saltanatý boyunca Valide Sultan kaldý. Ha-

yýr hasenata çok önem verirdi. Pertevniyal Lise-

si'ni ve Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni yaptýr-

dý. Oðlu vefat edince Valide Sultanlýk dönemi bit-

ti ama 7 yýl daha yaþadý. 

5 Þubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayý'nda

vefat etti. Ýstanbul'un Aksaray semtinde bulunan

kendisinin yaptýrmýþ olduðu Valide Sultan Ca-

mii'ndeki Pertevniyal Sultan Türbesi'ne gömüldü.

Hayýrseverliði ile ün yapmýþ olan Pertevniyal Vali-

de Sultan birçok vakýf kurarak yoksullara yardým

etmiþ ve cami, okul, kütüphane, çeþme, sebil gibi

hayýr kurumlarý inþa ettirmiþtir. 

Hayatý ve yaþadýðý döneme damgasýný vuran Per-

tevniyal Valide Sultan, "Mehd-i Ulya" imzasýný da

kullanýldýðý 5.000'e yakýn evraký satýn alýnmýþtýr.  He-

nüz daha tasnifine baþlanmamýþ olan evrak üzerin-

de yaptýðýmýz sontaj çalýþmasýnda, Valide Sultan'ýn

imzaladýðý mektuplar, akarlarýyla alakalý defterler,

Haremeyn'e vakfedilen akarlar, Sultanýn yetiþmesi

ve büyütülmesi ile ilgili sarayýn iç iþleriyle alakalý bel-

geler, kethüdasý makamýna yazýlmýþ evraklar, Fatma

Sultan'a ve haremdeki diðer kadýnlara ait masraf def-

terleri ile Aksaray'da yaptýrmýþ olduðu cami, çeþme

ve sebille alakalý evraklarýný muhtevidir. 

ÝBB Atatürk Kitaplýðý
Nadir Eser Koleksiyonlarý 

Ýrfan DAÐDELEN  *

ÝBB Atatürk Kitaplýðý 2005 yýlýndan itibaren düzenli olarak nadir eser ve koleksiyon-
lar satýn alýyor. Bugüne kadar toplam 5241 adet evrak, 1974 adet fotoðraf, 951 adet
kartpostal, 612 adet Osmanlýca kitap, 365 adet yazma kitap, 339 adet nadir kitap, 241
adet harita, 40 adet Albüm, 7 adet gravür, 4 adet dergi, 2 adet gazete ve 2 adet tablo,
koleksiyon bünyesine katýldý.
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Ýlerleyen zamanlarda Valide Sultan evrakýyla alakalý külliyetli bir

defter grubu satýn alýnmýþtýr. Toplam olarak 26 defterden oluþan

bu gurupta Bendegan'ýn maaþ defteri, Valide Sultan'a ait 1878-

1879 yýllarý arasýnda vuku'bulan tesliþmat ve masarýfat defteri, Ýca-

re defteri (Mart 1895 - Aðustos 1909), Valide Sultan evkafý idaresi

evrak kayýt defteri, Hasan Bey'in idaresinde bulunan çiftlikat def-

teri, bazý kuyudat defteri, Aksaray'da inþa ettirdikleri cami için

harcama defteri, Tezkire ve muharrerat gibi defterleri muhtevidir.

Söz konusu arþiv malzemeleri devlet ve millet hayatýný ilgilendi-

ren tarihi, sosyal ve kültürel mirasýmýzý muhtevi bilgiler içermek-

tedir.

Nadir Yazma Eserler

Atatürk Kitaplýðý yazma eser koleksiyonlarý; Muallim M. Cevdet,

Mecelle-i Umur-ý Belediye ve Türkiye Maarif Tarihi müellifi Osman

Nuri Ergin,  Cevdet Paþa gibi çok deðerli baðýþçýlarýmýzýn eserleriy-

le oluþmuþtur.  Bu koleksiyona yeni satýn alýnanlar da eklenerek

dinamik yapýsýný gün

geçtikçe ge-

niþletmekte ve büyütmektedir. 

Mevcut çok kýymetli yazmalarýmýza son yýllarda yaklaþýk olarak

365 adet daha eklenmiþtir. Bunlar arasýnda nefis tezhipli ve hat

sanatýnýn en güzel örneklerinden olan Kur'an-ý Kerimler, Delailü'l-

hayratlar, Esmaü'l-hüsnalar da yer almaktadýr. 

Yakýn tarihimizle alakalý birçok yazma da koleksiyonumuza katýl-

mýþtýr. Kurtuluþ Savaþý notlarýný içeren defterler, Ermeni olaylarý,

Atatürk'e yapýlan suikast raporu, Osmanlý - Yunan harbi, I. Dünya

Savaþý Irak cephesi notlarý gibi.

Edebiyat tarihimizle alakalý cönkler, münþeat mecmuasý, yazýþma

suretleri, þiir mecmuasý gibi eserler ile sarf ve nahiv ile ilgili birçok

yazma yer almaktadýr.

Ýlmihal, Akaid, Hadis, Ýslam Tarihi, Peygamberler Tarihi, Tasavvuf,

Kelam gibi Ýslami ilimlerle alakalý yazma eserlerin yanýnda biyog-

rafi, silsilename ve þecereler satýn alýnmýþtýr. 

Nadir Kartpostallar

Atatürk Kitaplýðý koleksiyonunda geniþ bir kartpostal arþivi bu-

lunmaktadýr. 6626 adetten oluþan bu koleksiyon tamamý kata-

loglanmýþ, taranmýþ ve internet ortamýndan araþtýrmacýlarýn hiz-

metine sunulmuþtur. 

Son alýmlarla birlikte koleksiyonumuzda eksik kalan Ýstanbul'a

ait çok sayýda nadir kartpostal eklenmiþtir. Bunlar arasýnda Ýs-

tanbul silüetleri ve çarpýcý fotoðraflarý ile tanýnan ve son yýllar-

da çektiði fotoðraflarla sergiler düzenlenen Othmar'da bulun-

maktadýr.

Diðer bir koleksiyonda Ernest Mamboury'nin (1 Nisan 1878 - 23

Eylül 1953)  fotoðraf arþivinin satýn alýnmasýdýr. Ernest Mambo-

ury Ýstanbul'un bilhassa Bizans eserleri hakkýndaki yayýnlarý ve

hazýrlamýþ olduðu Ýstanbul rehberleri ile ünlüdür. Ýstanbul'a

1909 yýlýnda geldi ve bir daha buradan ayrýlamadý. Ýstanbul'da

býkmadan yorulmadan eski eserleri inceleyerek ve fotoðrafla-

yarak günümüze eþsiz bir koleksiyon býrakmýþtýr. 

Ýstanbul araþtýrmalarýnda görsel malzeme sýkýntýsý çeken araþtýr-

macýlarýmýzýn ilk baktýklarý yer olan kartpostal arþivimiz, dinamik

yapýsýyla her geçen gün yeni eklenenlerle birlikte sayýsýný gün

geçtikçe çoðaltmaktadýr. 

Nadir Albümler

Kitaplýk koleksiyonlarýnda albümler önemli bir yer tutmaktadýr.

Bunlara ilave olarak alýnan yeni albümler arasýnda öneme haiz

olanlarý bulunmaktadýr. Ýstanbul ile alakalý olanlarýn yanýnda Türk

siyasi hayatýna damgasýný vurmuþ ve 1960 ihtilaliyle Yassýada

Mahkemeleri ve duruþmalarý ile gündeme gelen Adnan Mende-

res'inde içinde bulunduðu "Yassýada Duruþma Fotoðraflarý Albüm-

leri" satýn alýnmýþtýr. Duruþma fotoðraflarý dava dava hazýrlanmýþ

olup meþhur Köpek davasý, 6-7 Eylül olaylarý, Bebek davasý, Zim-

met davasý, Deðirmen davasý gibi bölümlere ayrýlmaktadýr. Yakla-

þýk 600'e yakýn fotoðrafýn yer aldýðý bu koleksiyon yakýn siyasi ta-

rihimize ýþýk tutacak fotoðraflarý içermektedir. 

124-127_NADIR_ESERLER.qxd  03.07.2007  10:46  Page 125



126

124-127_NADIR_ESERLER.qxd  03.07.2007  10:46  Page 126



127

Yabancý Dil Nadir Kitaplar

Atatürk Kitaplýðý sayýsý 27.000'leri bulan yabancý dil kitap koleksiyo-

nu ile Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinden biridir. Son yýllarda

satýn alýnan yabancý dil kitaplarda koleksiyonunu zenginleþtirmeye

devam etmektedir. Bunlar arasýnda çok nadir olan ve "Descrýptýon

Succýnte de la Collonne Hýstorýee de Constantýnople Dressee a

l'Honneur de l'Empereur Theodose le Juune-Claude Francoýs Menes-

trýer-Gravürler Jerome Vallet" adýný taþýyan kitap 1702 Paris baský-

sýdýr. 34 sayfalýk kitapta þu anda olmayan ve bir rivayete göre Kýz-

taþý'nda bir rivayete göre Atpazarý'nda olan bir sütun üzerindeki

tasvirleri göstermektedir. 

Nadir diðer bir kitapta A. Thalasso'nun "Déri-Séadet ou Stamboul"

adlý kitabýdýr. 18 ve 19. y.y. Ýstanbul sosyal yaþamýyla ilgili olan bu

eserde ünlü Saray ressamý Zonaro'nun çizmiþ olduðu eþsiz güzel-

likteki resimler de yer almaktadýr. 

Ayrýca Ýstanbul araþtýrmalarýna kaynaklýk edecek yüzlerce eseri

koleksiyonumuza katmýþ bulunmaktayýz. 

Osmanlýca Kitaplar

Atatürk Kitaplýðý koleksiyonlarýnda mevcut olan 22.000 adet Os-

manlýca matbu kitap bulunmaktadýr. Bu geniþlikteki bir koleksi-

yonun kütüphanemizde mevcut olmayan kitaplarýný tamamla-

mak ve alanýnda belki

de bir ilki gerçekleþtir-

mek idealiyle tamam-

lama yoluna gidilmiþtir.

Bu gayretler neticesin-

de 1000'e yakýn Os-

manlýca matbu kitap

alýnmýþtýr. Bu proje ta-

mamlandýðýnda Türki-

ye'de ve dünyada Os-

manlýca matbu' kitap-

larý tam bir koleksiyo-

nun olmasýyla bir ilk ol-

ma özelliðini de kazan-

mýþ olacaktýr.

* Atatürk Kitaplýðý Nadir

Eserler Kütüphanecisi

Bir rivayete göre Kýztaþý diðer bir rivayete göre Atpazarý'nda olan bir

sütun üzerindeki kabartmalar

A. Thalasso'nun anlatýmý Saray Ressamý Zonaro'nun çizimiyle Dersaadet

kitabýndan bazý sayfalarSiyer-i Veysi adlý kitabýn cildi
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Dünya çapýnda çok zengin bir arþivi bünyesinden barýndýran

Atatürk Kitaplýðý’nýn Restorasyon Atölyesi’nin kuruluþunu ve

faaliyetlerini kaðýt restoratörü Nergis Ulu’dan anlatmasýný rica

ettik. Ulu’nun cümleleriyle kitaplýðýn reviri atölye, doktorlarý ve

tedavi yöntemleri…

“Kütüphane ve arþiv koleksiyonlarýn temel unsuru olan kaðýt;

fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerin dýþýnda hatalý kullaným,

yanlýþ depolama, doðal afetler vs. sebeplerle birlikte zaman

aþýmýna da uðrayarak tahribata uðramaktadýr.

Ülkemizde Osmanlý’dan kalma zengin bir kaðýt arþivi olmasýna

raðmen; öncelikli olarak kitaplarýn dýþ görüntüsü daha mý

önemliydi?  Nedeni bilinmez ama fazla önem verilerek,  kütüp-

hane ve arþivlerin hemen hemen hepsinde bir cilt atölyesi

oluþturulmuþ, kaðýdýn saðlýðýný koruma bilinci zamanla oluþa-

rak bu konuya yönelik çalýþmalara daha sonralarý baþlanmýþ

ve günümüzde kaðýt restorasyonu ve konservasyonu atölyesi

her arþiv ve kütüphane de neredeyse zorunlu hale gelmiþtir.

Atatürk Kitaplýðý’nda da baþlangýçta bir birim olarak düþünül-

meyen kaðýt restorasyonu çalýþmalarýna 1990 yýlýnda baþlan-

mýþtýr. Bu yýllarda kütüphanenin orta katýnda bulunan bir bö-

lümde  (bugün Teknik Hizmetler Bölümü) ve Cilt Atölyesi’nin

bir bölümünde yapýlan çalýþmalar yeterli olmayan teknik do-

naným ve sýnýrlý malzemeyle üç personel tarafýndan yapýlmak-

taydý.

Geçen yýllarda Kaðýt Restorasyonu çalýþmalarýnýn yetersiz ol-

duðu düþünülerek kütüphanenin alt katýnda Cilt Atölyesi’nin

Kitaplarýn Reviri
Restorasyon Atölyesi

Nergis ULU *

“Bu Kitap Adam Olur mu?”, “Bu Gazete Kurtulur mu?”, “Bu Fermaný Onarmak
Mümkün mü?”, “Bu Harita Düzelir mi?”, “Kaðýt Çok Yýpranmýþ Ama?” sorularýnýn
muhatabýdýr kaðýt restoratörleri… Atatürk Kitaplýðý restoratörleri de dünyanýn en zen-
gin arþivi için bu sorularýn yanýtý oluyorlar ve bir doktor edasýyla hummalý bir çalýþma
yürütüyorlar. Yüzyýllarý bize kazandýran ustalara “Ellerinize Saðlýk!” diyoruz…
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karþýsýnda bulunan Yemekhane Bölümü iptal edilmiþ ve diðer bö-

lümlerde çalýþan personel buraya nakledilmiþtir. Restorasyon fa-

aliyeti burada devam ederken, 1995 yýlýnda deðiþen yerel yöne-

timle birlikte atölyenin geliþmesi yönünde çalýþmalar hýzlanmýþ

dört yeni personel iþe alýnmýþ; kaðýt restorasyonuna uygun olan

malzeme ve araç-gereç yurt dýþýndan ithal edilmiþtir.

Kitaplýk koleksiyonumuza kýsaca deðinirsek; 10.000’e yakýn harita,

kartpostal, gravür, albüm, atlas, hat, ferman ve berat; ayrýca 4.500

civarýnda yazma eser bulunmaktadýr. Bunun yanýnda Atatürk Ki-

taplýðý 26.000 cildi aþan gazete ve dergi koleksiyonuyla Türki-

ye’nin sayýlý kütüphanelerinden birisidir.

Kitaplýðýmýz koleksiyonunun büyük bölümünü oluþturan, sürekli

kullanýmda olan ve gerek ebatlarýnýn büyüklüðü gerekse kaðýdýn

kalitesizliðinden kaynaklanan sebeplerle gazete ve dergiler diðer

arþiv materyallerine göre daha fazla yýpranmaktadýr.

En yaygýn olan gazete restorasyonu tekniði “Sandviç Tekniði” de-

nilen, gazetenin orijinal kaðýdýna uygun nitelikli, yazýlarýn okun-

masýna engel olmayacak þekilde alt ve üst yüzeyine kaðýt geçiril-

mesi tekniðidir. Bizim de baþlangýçta Hutbak Kaðýdý (bir çeþit pelür

kaðýdý) ile yaptýðýmýz gazete restorasyonu hem fazla zaman alma-

sý hem de yeterli saðlamlýkta olmamasý sebebiyle bu tekniðe uy-

gun restorasyon çalýþmalarý hususunda araþtýrmalar yapýlmaya

baþlanmýþtýr. 

Araþtýrmalarýn sonucunda dünyada hemen hemen bütün arþiv ve

kütüphanelerde kullanýlan “Lamination Machine” Türkiye’de ilk

defa Atatürk Kitaplýðý Kaðýt Restorasyonu Atölyesi’ne 1997 yýlýnda

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan satýn alýnmýþ ve o tarih-

ten itibaren kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Makinenin kýsaca iþleyiþine deðinirsek; bu makinede kullanýlan

kaðýt yalnýzca makine için özel üretilmiþ olup, iç tarafý ýsýyla yapýþ-

ma özelliðinde dýþ tarafý mat görünümlü Japon kaðýdýdýr. Kaðýt is-

tenilen ölçülere göre özel üretilmekte olup, gazetenin ebatlarýna

uygun olan ve tercih ettiðimiz ölçü 200x70 cm.’dir. Makinenin üst

ve alt kýsmýnda bulunan demir aparatlara laminasyon kaðýdý yer-

leþtirilir ve makine yeterli ýsýya ulaþtýktan sonra makinenin orta

yüzeyinde bulunan tezgaha temizlenmiþ, asidinden arýndýrýlmýþ,

Mayýs 2007 itibariyle, 1995 yýlýndan beri hizmet veren Atatürk Kitaplýðý Kaðýt

Restorasyonu Atölyesi’nin bugüne kadar 12 yýllýk süreçte restore ettikleri ma-

teryal ve çalýþmanýn istatistiði aþaðýdadýr.

Eski Türkçe Gazete Restorasyonu, 186.327 sayfa

Eski Türkçe Dergi Restorasyonu, 34.329 sayfa

Yazma Eser Restorasyonu, 8774 yaprak

Taþbaský Kitap Restorasyonu, 5303 sayfa

Kuran-Kerim Restorasyonu, 601 sayfa

Matbu Kitap Restorasyonu, 25.229 sayfa

Ferman ve Berat Restorasyonu, 62 adet

Plan Restorasyonu, 939 adet

Gravür Restorasyonu, 86 adet

Ahþap ve Kaðýt Hat Restorasyonu, 206 adet

Evrak Restorasyonu, 970 adet

Harita Restorasyonu, 1950 adet

Yazma Kitap Temizliði, 171 adet

Türkçe Gazete Restorasyonu, 2492 sayfa

Fotoðraf Restorasyonu, 16  adet

Albüm Restorasyonu , 41 sayfa

Yabancý Dil Gazete Restorasyonu, 2135 sayfa

Defter (Nüfus kayýt, gelen-giden evrak vs.) , 894 sayfa

Genel Toplam

270.525 sayfa / adet
Yeniden ciltlenmiþ eserlerin cilt fazlalýklarýnýn traþlandýðý kesim aþamasý.
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gazete sayfasý yerleþtirilir, rulolarýn iç tarafýnda bulunan yapýþkan

yüzey ýsýyla gazetenin alt ve üst yüzüne yapýþarak makinenin ar-

kasýnda bulunan iki merdanenin arasýndan geçerek alt ve üst yü-

zeyi kaplanmýþ olur. Pelür kaðýdý ve iptidai þartlarda yapýlan gaze-

te restorasyonu o günlerde 20 - 30 sayfa arasý iken bugün lami-

nasyon makinesiyle bu rakam 1500 - 2000 sayfayý bulmaktadýr.

Teknolojik geliþmelerin yanýnda atölye personelinin bilgi ve bece-

risini artýrmak, ayrýca kütüphanede doðru arþivleme ve konser-

vasyon yöntemlerini uygulamak amacýyla Ekim 1999 - Þubat 2000

tarihinde Uzman Restoratör Saadet Gazi’den danýþmanlýk ve eðit-

menlik hizmeti alýnmýþ ve bu eðitim süresi sonunda Türkiye’de ilk

defa olarak “Hayata Yeniden Merhaba” isimli Kaðýt Restorasyonu

sergisi açýlmýþtýr. Sergide eðitim ve danýþmanlýk süresince restore

edilen belgelerin restorasyon aþamalarý fotoðraflarýyla ve orijinal

halleriyle sergilenmiþtir. Sergi ilk olmasý sebebiyle büyük ilgi top-

lamýþtýr.

Atölye personeli konularýyla ilgili yazýlmýþ ve basýlmýþ kitap, ma-

kale vb.’ni sürekli olarak izlemekte ve bir arþiv oluþturmaktadýr.

2004 yýlýnda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yapýlan

bir takým konservasyon çalýþmalarý önce atölye personeli tarafýn-

dan basýndan takip edilmiþtir.  Buna müteakip zamanda personel

Konya’da bulunan Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Mevlana Mü-

zesi Ýhtisas Kütüphanesi, Yusuf Aða Yazma Eserler Kütüphanesi ve

Koyunoðlu Müzesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi’ni ziyaret etmiþ

ve yazma eserlerin konservasyon çalýþmalarýný yerinde görerek

incelemelerde bulunmuþlardýr.

Atölye personeli tarafýndan restore edilecek eserlerin seçimi, ki-

taplýðýn bilgi-iþlem, süreli yayýnlar, Ýstanbul kitaplýðý ve depo birim

sorumlularýyla birlikte yapýlmaktadýr.

Kaðýt Restorasyon Atölyesi’nde, sarf malzeme olarak her türlü ka-

ðýt materyalin restore edilmesine ve kaðýdýn orijinalliðine uygun

renkte, ebatta ve kalýnlýkta Japon Kaðýdý ve geri dönüþümlü doðal

yapýþtýrýcýlar kullanýlmaktadýr. Bunun yanýnda bir takým küçük el

aletleri ve araç-gereç, kimyasallar ve solventlerin yanýnda; ayrýca

atölye personeli kaðýdýn saðlýklý þekilde korunmasý ve saklanma-

sýna yönelik malzeme ve araç-gereci depoda kullanmaktadýr. Ge-

rekli malzemeler atölye personeli tarafýndan tespit edilmekte ve

talepler Büyükþehir Belediyesi Satýn Alma Müdürlüðü’ne bildirile-

rek malzemeler ihale yöntemi ile satýn alýnmaktadýr.

Ýnanýyoruz ki; Atatürk Kitaplýðý Kaðýt Restorasyonu Atölyesi önü-

müzdeki yýllarda da yýpranmýþ ve yýpranmakta olan kaðýt mater-

yalleri hayata yeniden döndürecek ve gelecek nesillerin bu eser-

lerden faydalanmasýna yardýmcý olacaktýr.”

* Kaðýt Restoratörü; Atatürk Kitaplýðý
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Ýrfan DAÐDELEN * 

Coðrafi mekanlarýn hafýza kayýtlarý olarak nitelenebilen haritalar, deðiþen dünyanýn tanýðý olarak önemli iþ-
levler görüyor. ÝBB Atatürk Kitaplýðý Harita Koleksiyonu kullaným yoðunluðu ve büyüklüðü açýsýndan Türki-
ye’de en geniþ harita arþivi olma özelliðini taþýyor. 10.000’e yakýn haritadan oluþan ve büyük çoðunluðu el-
le çizilen bu haritalar Ýstanbul’un tarihsel topografyasýnýn nasýl deðiþtiðini gözler önüne seriyor.
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Atatürk Kitaplýðý’nda bulunan harita koleksiyonu, kullaným yoðun-

luðu ve büyüklüðü açýsýndan Türkiye’deki kütüphaneler arasýnda

önemli bir yere sahiptir. Kitaplýðýn Harita Koleksiyonu’nda 10.000’e

yakýn harita bulunmaktadýr. Bugüne kadar 4 cilt olarak yayýnlanan

Haritalar Kataloðu’nda 6812 harita tanýtýlmýþtýr.

Haritalar açýsýndan zengin bir arþive sahip olan Atatürk Kitaplý-

ðý’nda hazýrlanan kataloglar sayesinde araþtýrmacýlar, þehir planla-

macýlarý ve mimarlar yaptýklarý iþin mahiyetine göre koleksiyonu-

muzdan önemli ölçüde yararlanmaktadýrlar. Son yýllarda gerek

Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, gerekse ilçe belediyeleri tarafýn-

dan yapýlan imar planlarýnýn hazýrlanmasý, þehir planlarýnýn yapýl-

masý, restorasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde kütüphanemiz

harita koleksiyonunun da kaynak olarak ele alýnmakta olmasý, ya-

yýmlanacak eserlerin önemini bir kat daha artýrmaktadýr.

Bu iþin bilincinde olan müdürlüðümüz kataloglarýn yayýmlanmasý-

nýn yanýnda eski haritalarýn zarar görmemesi için digital ortama

aktarýlmasýna hýz vermiþ ve koleksiyonun üçte ikisi bilgisayar or-

tamýna aktarýlmýþtýr. 

Araþtýrmacýlar ve konu uzmanlarýnýn yoðun istekleri doðrultusun-

da bu haritalarýn týpkýbasýmý gündeme gelmiþ ve ilk olarak Beyoð-

lu’nun Sultan Abdülaziz Dönemi ilk kadastral planlarý “Cadastre De

La Ville De Constantinople - VI. Cercle Municipal” adýnda Türkçe -

Fransýzca olarak yayýnlanmýþtýr. 

1839 yýlýnda Tanzimat Fermaný ile ilan edilen ve idari sistemde ye-

ni düzenlemelerle baþladýðý kabul edilen XIX. yüzyýl modernleþme

sürecinin önemli kurumlarýndan biri olan VI. Daire Belediyesi’nin, ilk

olarak kurulduðu 1857 senesi ile belediyeler kanunun çýkýþý olan ve Cadastre de la Ville de Constantinople’ýn kapaðý ve iç sayfalarýndan biri.
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bu kurumun ayrýcalýklý statüsünün sonu olarak kabul edilen 1876

yýlýna kadar geçen süreçte sürekli olarak üzerinde çalýþtýðý konular-

dan biri bölgenin oldukça detaylý kadastral planýnýn hazýrlanmasý-

dýr. Bu kurum yirmi seneye yakýn bir süre içinde önce kendi bün-

yesinde oluþturduðu, daha sonra da merkezi bir kimlik kazanacak

olan teknik bürosu ile Karaköy’den Taksim meydanýna kadar olan

bölgenin ilk detaylý kadastral çalýþmasýný gerçekleþtirmiþtir.

Sultan Abdülaziz döneminde VI. Daire Belediyesi’ndeki deðiþiklik-

leri de içeren son aþamasýný 1876 yýlýna kadar sürdürmüþ olduðu

anlaþýlan kadastral planlarýný izleyebildiðimiz ve “Cadastre de la

Ville de Constantinople - VI. Cercle Municipal” adlý atlasýn  kütüp-

hanemizde bulunan dört cildinin yanýnda koleksiyonumuzda ol-

mayan diðer ciltlerinin  yoðun çalýþmalarýmýza raðmen maalesef

ulaþamadýðýmýz bu çalýþma, Beyoðlu’nun günümüzde de kýsmen

varlýðýný sürdüren mimari ve kentsel dokusunu ve önceki duru-

munu bizlere aktarýyor olmasýndan dolayý oldukça eski ve önem-

li bir kaynak olarak tanýmlanmaktadýr. 

Beyoðlu bölgesinin kentsel ve mimari dokusu konusundaki çalýþ-

malara önemli bir kaynak oluþturan bu kadastral planlar, VI. Daire

Belediyesi’nin sýnýrlarý içinde bulunan alaný belli bölgelere ayýrmak

suretiyle oluþturulan ciltlerde bulunmaktadýrlar. Bu ciltlerin ilk

sayfalarýnda kadastrosu yapýlan alanýn 1:2000 genel planý bulun-

maktadýr. Bu plan üzerinde oluþturulan kadraj üzerinde enlem ve

boylamlar belirtilmiþtir, ayrýca binalar, yapý malzemelerine göre

(kârgir, ahþap), bahçeler ve boþ alanlarda farklý renklerde olmak

üzere boyalýdýr, sokak, cadde ve çýkmazlarýn da isimleri bu plan-

larda bulunmaktadýr. Oldukça detaylý bu ilk genel plandan sonra,

1:200 ölçekli paftalar gelmektedir. Bu planlarda ise her parselde

bulunan binanýn yapý malzemesi, bahçesi veya boþ alanlar farklý

renklerde boyanarak belirlenmiþ ayrýca sokak-cadde-çýkmaz isim-

leri ve bu yollar üzerindeki ölçüm röperleri gösterilmektedir.

Bunlarla beraber, parsellerin kenar uzunluklarý, yapýlarýn plan düz-

lemindeki boyutlarý, parsellerin koordinatlarý, bina ve bahçelerin

alan ölçümleri de bulunmaktadýr.

134

Beyoðlu’na ait genel plan

Tüp geçit projesi, adý mail olarak gelecek tekrar
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Bu yayýnlarýmýz XXII. Uluslararasý Mimarlar Kongresi’nde yoðun bir

ilgiyle karþýlanmýþ ve bu yöndeki yayýnlara hýz verilmesi gereklili-

ði vurgulanmýþtýr. Bu kapsamda Ýstanbul - Rumeli Ciheti “Sarýyer,

Ýstinye, Arnavutköy, Bebek, Tarabya, Beþiktaþ, Kâðýthane” harita-

larý basýlmýþtýr. 

Ayný ciddiyetle ve üzerine aldýðý sorumlulukla bu tür yayýnlara bir

yenisi daha eklenmiþ ve  “Alman Mavileri - 1913 - 1914 I. Dünya

Savaþý Öncesi Ýstanbul Haritalarý” adý ile 3 cilt olarak yayýnlanmýþ-

týr.  “Alman Mavileri” diye ün yapmýþ olan bu haritalar 1914 I. Dün-

ya savaþý öncesi Almanlarýn “Deutsch Syindikat für Staebaliche Ar-

beiten” adlý þirketi tarafýndan yapýlmýþ tüm suriçi Ýstanbul’unun

yanýnda Eyüpsultan, Beyoðlu, Beþiktaþ, Kadýköy, Üsküdar gibi yer-

leþim merkezlerini de içermektedir. Bu haritalar hakkýnda kýsaca

malumat vermek gerekirse:

Ýstanbul’un kent planlamasýna temel oluþturacak harita alýmý için

ilk adým Ýstanbul Þehremaneti’nce, Halil Edhem Bey’in (ELDEM)

þehreminliði döneminde (20 Temmuz 1909 - 6 Ocak 1910) atýlmýþ-

týr. Bu haritalarýn oluþturulmasý için gereken “Nirengi sistemi kur-

ma iþi” Fransýz Topoðrafya Cemiyeti’ne ihale edilmiþtir. Fransýz

plancýlar Galata Kulesi merkezli bir nirengi sistemi kurarak, ölçüm-

lerini 1911 yýlýnda tamamlamýþlardýr. Nirengiye dayanan harita al-

ma iþi 1913 yýlýnda “Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeiten”

firmasýna ihale edilmiþtir. Bu firmanýn ölçümlerinden elde edilen

bilgiler Almanya’ya gönderilerek  çizimleri Almanya’da gerçekleþ-

tirilmiþtir. Daha sonra Türkiye’ye geldikten sonra Osmanlýca kop-

yalarý yapýlmýþtýr. 

Her paftasý 66x100 cm. boyutunda, renkli, 1/1000 ve 1/500 ölçekli

olarak hazýrlanan bu haritalarda mahalle veya semt adlarý, sokak

ve cadde, yapý adlarý, saraylar, elçilik binalarý, karakol, itfaiye, bele-

diye  vb. resmi binalar; cami, tekke, medrese, mezarlýk, hazire, tür-

be, kilise, sinagog vb. dini yapýlar; kule, duvar, sur, kýþla, jandarma

karakolu, tersane, atölye, levazým deposu vb. askeri yapýlar; hasta-

hane, iskele, demiryolu, gar, istasyon türü kamu yapýlarý; adlarý ve
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gabarileriyle gösterilmiþtir. Semt, mahalle, cad-

de, sokak ve bina isimleri Türkçe isimlerin Fran-

sýzca telaffuz ediliþ þekliyle yazýlmýþtýr. Örneðin

“cami” yerine “djami”, “çýkmaz sokak” yerine

“tchikmaz sokak” yazýlmasý gibi. Adý geçen bu

yapýlar özellikle 1/500 ölçekli haritalarda plan

düzleminde tüm dýþ konturlarýnýn ölçüleriyle

gösterilmesine karþýn; yapý malzemesinin cinsi

belirtilmemiþtir.

Alman Mavileri’nde ada ve parsel bilgileri iþlen-

memiþ, birkaç istisna dýþýnda hamamlar ve ko-

nutlar çizilmemiþtir. Konutlar ada etrafýnda dö-

nen yaklaþýk 0,5 cm. kalýnlýðýnda gri bir gölge

ile gösterilmiþtir. 1/1000 ve 1/500 ölçekli, tek

yapý ölçeðine kadar inen haritalar 1913-

1914’te çizilmesine karþýn, 1/2000 ölçekli hari-

talar daha ziyade rehber nitelikli haritalar olup

hangi paftanýn hangi bölgeye ait olduðunu göstermek amacýyla

yapýlmýþ ve 1918 - 1921 yýllarý arasýnda çizilmiþtir

Bu haritalarý teknik açýdan incelediðimizde:

- Dikdörtgensel koordinat þebekesi Galata Kulesi’nin merkez koor-

dinatlarý tarafýmýzdan bilinmemekle birlikte kuzey ve batý yönün-

de ele alýnmýþtýr. Koordinatlarýn gösterici rakamlarý þebekenin ke-

narýnda yazýlmýþtýr. 100 m.’ye 100 m.’lik simetrik kareler ve 10000

m2’lik ayný alanlar halinde oluþturulmuþ koordinat þebekesinin

yardýmý sayesinde plan üzerindeki bütün uzaklýklar ve alanlar öl-

çülebilir ve hesaplanabilir. Kuzeye doðru yönlenmiþ olan þebeke

aþaðýdan yukarýya doðru bir çizgi halinde güney-kuzey yönünde

olup, saðdan sola doðru olanlar ise doðu-batý yönündedir.

- Önemli yükseklik kotlarý: Kotlar santimetre cinsinden Haliç sevi-

yesinden verilmiþtir.

- Eþ yükselti eðrileri: Haliç su seviyesinin 2’þer metre üzerinden ve-

rilmiþ olan yükseltiler mahalleye göre yazýlmýþtýr. 10, 20, 30, 40

m.’lik eðriler diðerlerine göre daha büyük gösterilmiþtir.

- Kesin iþaretlerin eþitleþtirilmesi (Yükseklikler milimetre cinsin-

den Haliç seviyesinden verilmiþtir.) Ýþaretler (röperler) yatay olarak

yerleþtirilmiþ olup, sivil ve anýt eserlerin duvarlarýna ya da kaldý-

rýmlarýn döþeme taþýna ve geniþ merdivenlere iþlenmiþtir. 

- 1/1000 ölçekli haritalar þehrin genel planý-

nýn numaralandýrýlmasý ve açýlýmý.

- 1/500 ölçekli haritalar þehrin genel planý-

nýn numaralandýrýlmasý ve açýlýmýný göster-

mektedir.

1925 yýlýnda Harita ve Kadastro Genel Mü-

dürlüðü’nün kurulmasýyla Ýstanbul’un ka-

dastral haritalarý yapýlmaya baþlanýldýðýnda

“Alman Mavileri” altlýk olarak kullanýlmýþtýr.

Ýstanbul ve bilad-ý selase (Suriçi ve Eyüp, Ga-

lata, Üsküdar), Beþiktaþ, Haliç ve çevresini

detaylý bir þekilde gösteren bu haritalarýn

lejandý mevcuttur. Alman Mavileri’nin Os-

manlýca harfleriyle yazýlmýþ paftalarý da da-

ha sonraki yýllarda yapýlmaya baþlanmýþ, bu

durum 1926 yýlýna kadar devam etmiþtir.

Almanya’da çizilen ve “Alman Mavileri”  adýyla anýlan bu haritala-

ra neden bu adýn verildiði bilinmemekle birlikte; havuz, dere, göl

ve deniz gibi su öðelerinin bu haritalarda mavi renkle gösterilme-

sinden dolayý haritalarýn bu isimle anýlmasý bir tahminden öteye

gitmemektedir. 

Arþivimizde araþtýrmacýlarýmýz tarafýndan en sýk kullanýlan bu ha-

ritalar, 3 cilt olarak tasarlanmýþtýr. 1. ciltte Üsküdar, Kadýköy, Be-

þiktaþ’ýn bir kýsmý yer almaktadýr. 2. ciltte  Beyoðlu, Eminönü ve

Fatih’in çok az bir bölümü yer almaktadýr. 3. ciltte ise Fatih, Eyüp-

sultan bölgelerini kapsamaktadýr. Planlarda aranýlan yerleri rahat

bulabilmek için kitabýn baþýna bir anahtar pafta konulmuþtur. Ay-

rýca cilt ve pafta numaralarýnýn yer aldýðý yaklaþýk 14.000 adet

semt, cadde, sokak ve bina dizini yer almaktadýr. 

Alman Mavilerini yoðun olarak kullanan mimarlar, þehir plancýlarý,

avukatlar, tarihçiler ve diðer araþtýrmacýlar için bu kitap büyük bir

eksiklik giderilmiþ olacaktýr.

Harita koleksiyonumuzda ayrýca Ýstanbul’un en eski haritalarý yer

almaktadýr. XIV. yy.’dan baþlayarak XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar

Ýstanbul genel görünümünü yansýtmasý bakýmýndan da öneme

haizdir.

Yangýn haritalarýmýz Ýstanbul topograf-

yasýný izleme ve geliþimini tespit etme

bakýmýndan eþsiz bir koleksiyondur.

XIX. ve XX. yüzyýllarda Ýstanbul’un ba-

þýna bir bela gibi çöreklenen Ýstanbul

yangýnlarý kentin þehircilik anlamýnda

yapýsýný yok ettiði gibi kültürel birikimi

de kül etmiþtir. Muntazam bir surette

yapýlan yangýn haritalarý yangýn öncesi

ve sonraki deðiþimleri tespit etmek ve

þehir planlarýndaki uygulamalara yar-

dýmcý olmasý son zamanlarda en çok

baþvurulan kaynaklar arasýnda yerini

almýþtýr. Haritalar üzerindeki kotlama-

larla birlikte maalesef elimizde olma-

yan yangýn haritalarýna iþlenmiþ ve

muhteþem deðerde bir kaynak oluþ-

turmuþtur. Haritalarýn görsellikleri de

kayda deðer bir ayrýntýdýr. Harita adlarý
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güzel bir hatla yazýlmýþ ve harita üzerindeki iþaretler el yapýmý ha-

ritalarýn en güzel örneklerini bize sunmaktadýr. 

Ýstanbul imarý için yapýlan kimi planlarda koleksiyonumuzun de-

ðerini ortaya koyma bakýmýndan önemlidir. Bunlardan bir iki ör-

nek verecek olursak bu konuyu daha iyi aydýnlatmýþ oluruz.

Bunlardan birincisi G.D’Ostoya’nýn haritasýdýr. Bu harita Büyük Be-

yoðlu yangýnýndan [5 Haziran 1870] önce hazýrlanmasý önemini bir

kat daha artýrmaktadýr. 1858-1860 yýllarý arasýnda hazýrlanmýþ olan

bu harita “lan Général de Galata, Péra, Pancalti” adý ile anýlmakta-

dýr. Galata’dan Taksim’e Azapkapý’dan Dolmabahçe’ye kadar uza-

nan geniþ bir yelpazede tam bir Beyoðlu haritasý görünümü ver-

mektedir. Haritanýn 1/2.000’lik büyük ölçekli bir harita olmasý ay-

rýntýlarý en iyi þekliyle ortaya koymaktadýr. Haritada bölgenin mi-

mari özelliklerini tespit etmek mümkün olmaktadýr. Kâgir ve ah-

þap yapýlaþmanýn yoðun olduðu bölgeler gösterilmekte ve bu ya-

pýlanma hangi yelpazede daðýlým göstermekte olduðunu tespit et-

mek mümkündür. 

Günümüzde varlýðýný koruyan ve ayný zamanda yok olan birçok

yapýnýn yeri yapý adlarýyla harita üzerinde yer almaktadýr. Galata

Kulesi, Yeni Camii,  Bedesten, Zincirli Han, Kurþunlu Han, Havyar

Han, Halil Paþa Haný, Arap Cami, Yeraltý Camii, St. Pierre Kilisesi, St.

Benoit, Ermeni Kilisesi [Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi], Ýngiliz kon-

solosluk bürosu, Fransýz telgrafhanesi, kýyýdaki gümrük binalarý,

çoðunlukla saray adýyla bütünleþtirilen elçilik binalarý; Mevleviha-

ne’den Taksim’e doðru sýrasýyla Ýsveç Sarayý, Rus Sarayý, Avustur-

ya Sarayý, Fransýz Sarayý, Hollanda Sarayý’dýr.

Yeþil alanlar ve mezarlýklar ayrýntýlarýyla gösterilmiþtir. Bu babda

Galata Mevlevihane’si geniþ bir külliye içersinde yeþillikler ve ah-

þap yapýlarýyla haritada yerini almýþtýr. 

Bölgenin bundan sonra daha detaylý planlarý yapýlmýþ ve sigorta

haritalarý da dediðimiz ve Joseph Pervititch’in çizmiþ olduðu hari-

talarýn yanýnda Beyoðlu ciheti haritalarý ve Suat Nirven’in çizmiþ

olduðu planlar ile istikamet, ifraz, istimlak haritalarýyla da Beyoð-

lu sokak sokak çizilmiþtir.

Ýkinci olarak kesin tarihi ve kimin zamanýnda yapýldýðý bilinme-

mekle birlikte Sultan Abdülmecit veyahut II. Abdülhamit döne-

minde yapýlmýþ olabileceði kaynaklarda  gösterilen bu proje, mü-

hendis S. Préault tarafýndan “Avant - Projet D’un Pont-Tunne Ým-

merge, brevete par le Gouvernement Ýmperial Ottoman: Traver-

sant le Bosphore entre Constantinople et Scutari pour le roccorde-

ment des voier ferres d’Europe a celles D’Asie” adýyla anýlan ve

Avrupa ile Asya demiryollarýný birbirine baðlayacak bir projedir. 

Koleksiyonumuzda yer alan diðer bir harita gurubu Erkan-ý Harbi-

ye-i Umumiye’nin çizmiþ olduðu haritalardýr. Bu haritalarda belir-

lenen bölgeler pafta pafta yer almakta vilayet, kaza, bucak ve

köyler gösterilmektedir. Bunun yanýnda dereler, yaylalar gibi do-

ðal alanlarýn yanýnda mandýra ve çiftlik gibi önemli sayýlabilecek

yerler gösterilmektedir ki bunlarda yerel tarih çalýþmalarýnda ve

yer tespitlerinde sýkça kullanýlmaktadýr. 

Arþivimizin bu derece zengin olmasýnýn üzerimize yüklediði mis-

yon ve sorumluluk gereði koleksiyonumuzun eksikliklerini gider-

mek ve Ýstanbul üzerine yapýlmýþ haritalarý toplamak amacýyla

2005 yýlýndan itibaren nadir harita alýmlarýyla birlikte arþivimiz

Türkiye’nin en geniþ tarihî harita arþivi olma özelliðini de kazan-

mýþtýr. Tasnif çalýþmalarý tam anlamýyla bittiðinde Ýstanbul’un ta-

rihsel topografyasýnýn nasýl deðiþtiðini görmek tam manasýyla

mümkün olacaktýr.

* Atatürk Kitaplýðý Nadir Eserler Kütüphanecisi
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Fadime GELEÞ *

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü’nün koleksiyonlarýnda bulunan hazineler
içerisinde kent kültürüne ait geleneksel “Eyüp Oyuncaklarý”, tarihin aðzý var dili yok tanýklarý olan kuklalar
kültürel araþtýrmalara kaynak oluþturan nadir örnekler içermesi açýsýndan büyük önem taþýyor.
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Bir Klasiktir Eyüp Oyuncaklarý

Oyun, çocuk kültürünün en önemli alaný, oyuncak ise bu kültürün

en önemli aracýdýr. Oyuncaðýn eskilere dayandýðýný tarih içinde göz-

lemlemekteyiz. Pompei, Sus, Lalaþ antik kent kazý buluntularý ara-

sýnda, toprak malzemeden yapýlmýþ minyatür ev eþyalarý, hayvan-

cýklar, arabalar, askerler  gibi oyuncaklar bunu  kanýtlamaktadýr.

Yunanistan’da kollarý, bacaklarý hareket edebilen bebekler ve ilk

oyuncak toplar, önceleri kilden yapýlmýþ,  sonralarý ise saz malze-

me kullanýlmýþtýr. Yine eski Çin’de çocuklar demir bilyelerle oynar-

ken, daha sonra Almanya, Hollanda, Ýngiltere ve ABD’ de akik, taþ,

mermer, kil ve renkli camdan bilyeler üretilmeye baþlanmýþtýr. Or-

taçaðda, at baþý takýlmýþ sopalar çocuklarýn gözde oyuncaðý iken,

zamanla dört tekerlek ve eðerin eklenmesi ile oyuncak atlar ge-

liþtirilmiþtir. 

Ülkemizde ise, Osmanlýlar döneminde Ýstanbul’da Eyüp semti

oyuncak üretim merkezi olmuþ, oyuncaklar da “Eyüp Oyuncakla-

rý” olarak isimlendirilmiþlerdir. Bu isim, bir özele indirgeme ve yö-

resellik çaðrýþýmý yapmakla birlikte, geleneksel oyuncakçýlýðýmýzýn

üretimi, satýþý tüm Ýstanbul ve Anadolu için bu merkezden yapýl-

mýþtýr. Eyüp Sultan Türbesine giden Ýskele caddesi üzerinde

“Oyuncakçý Çýkmazý” denilen sokakta karþýlýklý iki sýra dükkanlarda

yüzyýllarca oyuncak üretilmiþ ve satýlmýþtýr.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 17.yy’ýn ilk yarýsýnda 100

dükkan ve 105 nefer olarak “Oyuncakçý Esnafý” belirt-

miþtir. Diðer kaynaklarda da buradaki oyuncak üreti-

mi için 18. yy. tarihlendirmesi yapýlmakla birlikte, da-

ha 17. yy. baþlarýnda 100 oyuncakçý dükkaný olmasý,

üretimin tarihleme açýsýndan daha eskiye dayandýðýný

düþündürmektedir.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Mü-

dürlüðü’nün koleksiyonlarýnda bulunan, kent kültürüne ait ge-

leneksel “Eyüp Oyuncaklarý”, oyun ve oyuncak üzerine yapýlan

çalýþmalara kaynak oluþturan nadir örnekler içermesi açýsýndan

büyük önem taþýmaktadýrlar. 

Eyüp’te üretilen oyuncaklar, çeþitlilik olarak oldukça geniþ bir yel-

pazeyi kapsar. 20.yy baþýna kadar üretimi sürdürülen, çember,

tahta araba, dönme dolap, toprak testi, düdük, def, dümbelek, fý-

rýldak, top, topaç, þakþak, kaynana zýrýltýsý, aynalý beþik, vb. dýþýn-

da, tel dolap, sandalye, beþik gibi ev eþyalarýnýn minyatürleri de

yapýlmýþtýr. Malzeme olarak incelendiðinde;  ana malzeme olarak

tahta ve toprak, yan malzeme olarak deri, kaðýt, teneke, çivi, bon-

cuk kullanýldýðý görülmektedir. Bezeme olarak toprak boya ile

ve sarý yaldýzla, yine çocuklara hitap edecek, dikkat çeki-

ci renkler (kýrmýzý, mavi, yeþil, beyaz) kullanýlmýþ

olup, stilize, fazla karmaþýk olmayan, yu-

muþak dalgalý þeritler, benek be-

zemeler, ýþýnsal ve basit çiz-

gilerle yüzeylerin hareket-

lenmesi saðlanmýþtýr.

Bu oyuncaklar kendi arasýnda þu þekilde gruplandýrýlabilir:

-Ýtilen, çekilen oyuncaklar; Tahta tekerlekli ve önden ip takýlarak

çekilen, çocuða izleme, yürümeyi öðretmesi açýsýndan faydalý, ay-

rýca kas geliþimine katkýlarý olan arabalarla,  yine ayný özellikteki,

iki itme kolu olan önden tek tekerlekli el arabasý bu guruptaki

oyuncaklardýr.

-Hareketli oyuncaklar; Ýtilip çekilme özelliði gösterebildiði halde çi-

vi, tel, teneke malzeme baðlantýlarý ile mekanik özellikler kazan-

dýrýlmýþ oyuncaklardýr. Bir tekerleðin ya da parçanýn baþka bir par-

çayý harekete geçirmesi, döndürmesi ile hareket, dönme, ses çý-

karma gibi çocuðun ilgisi canlý tutulmakta,  boyama renklerinin de

canlý olduðu gözlemlenmektedir. Bu tür oyuncaklardan biri olan

kaynana zýrýltýsý, deðiþik kültürlerde (Hindistan, Ýtalya, Fransa) ve

bizim kültürümüzde de gezgin derviþlerin doðadaki hayvanlarý, çý-

kardýðý sesle ürkütme ve uzaklaþtýrmada kullanýlan nefirin çocuk

dünyasýna yansýyan modelidir.

-Müzik aletleri; Oyuna eðlence katmak, dinleme becerisi, müzik

kulaðý geliþtirerek ve ritim duygusu kazandýrmakla çocuk geli-

þimine katkýda bulunan oyuncaklardýr. Tef, semai kahvele-

rindekilerin minyatürü, davul Halep’ in kil kutularýnýn for-

mundan uyarlamadýr. El davulu ise, alttan saplý, iki yan-

dan kordonlu ve döndürülerek deriye çarptýrýlmasý ile

ses çýkaran Orta Asya Tapýnak ayinlerinde de kulla-

nýlmýþ (Çin’ e Türklerden gitmiþ) olan Lama davulla-

rýnýn 20.yy baþlarýna kadar oyuncak kültürümüze

kaynak oluþturan örneklerdendir.

-Minyatür ev eþyalarý; Çocuk, doðumundan

yetiþkinliðe nesneleri, sesleri, hareketleri,

kendi fiziksel özelliklerine uygun büyük-

lükte olan ve büyüklerin dünyasýna ait

objelerle algýlayýp, kurgulayarak ta-

nýmaya çalýþýr. Tel dolap, sandalye

ve beþik gibi objeler bu amaca

yönelik oyuncaklardandýr.

Mini minnacýk bir oyuncak, ço-

cukluk tarihi, kültür tarihi (gi-

yim-kuþam, yeme-içme, mima-

ri, sosyal yaþam, aile yaþamý) eði-

tim, sanayi gibi birçok araþtýrmada, çok büyük bir araçtýr.

Toplumsal belleðimiz olan bu objelerin çocukluk tarihi müzesi, ço-

cuk müzesi ya da oyuncak müzesi oluþumlarý ile halkýn ve çocuk-

larýn eðitimine, araþtýrmacýlarýn da hizmetine sunulmasý gerekliliði

göz ardý edilemeyecek bir gerçekliktir.

Geleneksel Gösteri Sanatlarýmýzýn Renkli Simalarý; Kuklalar

Tahta oyuncaklarýn günümüze kadar gelememiþ olmalarý, dayanýk-

sýz malzemeden yapýlmýþ olmalarýna, kendinden sonra gelen kar-

deþlerce de kullanýlmalarýna, geleneksel komþuculuk iliþkilerimiz-

den kaynaklanan, diðer çocuklara verilmesi ve en büyük neden

olarak da, üretimin teknolojiye yenik düþmesine baðlanýlabilir.

140

Kaynana zýr
ýltýs

ý

Araba

138-143_KUKLA_OYUNCAK.qxd  03.07.2007  11:05  Page 140



Dünyanýn her yerinde insanlar, ahþaptan, taþtan, topraktan, ma-

den ve bezlerden faydalanarak basitten baþlayýp günümüze uza-

nan zenginlik içinde kuklalar yapmýþlardýr. Bunlara hareket ve ko-

nuþmalar eklenerek de gösterimler oluþturulmuþtur.

Kuklacýlýk, Türk orta oyunu ve karagözden daha eskilere dayan-

makta, diðerleri gibi oluþumundan çok sonralarý bugünkü adlandý-

rýlmalarý ile anýlmaya baþlanmýþtýr. Kaynaklarda XVI. yüzyýlda Tür-

kiye’ye girmiþ olan orta oyunu için XIX. yüzyýl, çok daha eskiye da-

yanan kukla için de XVII. yüzyýlda bu adlandýrmalarla karþýlaþýl-

maktadýr. Gölge oyunu terimleri arasýnda kargaþaya uðrayan bu

sanatýmýzýn, karagöz kadar tanýnýp sevilmiþ olamamasýnýn en bü-

yük nedeni, üzerinde yeterince durulmamýþ olunmasýndandýr. Ak-

si takdirde minyatürlerdeki þenlik betimlemelerinden de anlaþýldý-

ðý üzere, tiplemelerin çekici görünüþleri ve renkli kimlikleri ile ge-

leneksel yapýmýzý yansýtan sýcaklýðý çok güzel hissedilebilmektedir.

Orta Asya Türkleri’nde, henüz gölge oyunu bilinmediði zamanlar-

da kukla geleneði bulunmaktadýr. Türkçe “bebek” anlamýna gelen

ve bugün Anadolu’da yaþayan “korçak, kudurcuk, kucak, kavur,

kabarcuk, kavurcak, goðurcak” sözcükleriyle gölge oyunu arasýn-

da ve ayrýca Orta Asya Türklerinin kukla oyunlarý olan “Çadýr Ha-

yal” ve “Kol Korçak”  ile gölge oyunu arasýnda bir ilinti kurulmak

istenmiþ olmasýndan çýkar. Karýþýklýða yol açan bir baþka unsur da

perde kullanýmý olmuþtur. Gölge oyununda figürler perde arkasýn-

da, kukla oyununda ise kuklayý oynatanlar perde arkasýný kullan-

mýþlardýr.

Bu yanýlsama iki kukla türünü bilmemekten, tanýmamaktan ve

Çadýr Hayal’deki “hayal” sözcüðünü gölge oyunu zannetmekten

çýkmýþ, oysa hayal sözcüðü birçok kaynakta daha çok kukla için

kullanýlmýþtýr. Çadýr Hayal; ipli kukla, Kol Korçak ise el kuklasýdýr.

Kaþgarlý Mahmud’un Divan-u Lugat-it Türk’ünde “kudurcuk” be-

bek-kukla kelime karþýlýðý olarak kullanýlmýþ olup, bu da tarih ola-

rak 11.yüzyýlý iþaret etmektedir.

Türkiye’de kukla üzerine geniþ bilgiler gölge oyununda olduðu gi-

bi yine 16.yy.’dan baþlamaktadýr. 1582’deki þenliklere tanýk bir Al-

man’ýn izlenimlerini aktarýmý þöyledir: Küçük bir kulübe kurulmuþ,

onun içinde kuklalar konuþup sýçramýþlar, zarif neþeli bir biçimde

dansetmiþler, bir düðün canlandýrýlmýþ, bu düðünde Türk oðlanla-

rý ellerinde çalparalarla dansetmiþler, bunlarý oynatanýn yardýmcý-

sý kulübenin önünde sanki bunlar canlý insanmýþ gibi bunlarý eð-

lendirmek için oyunlar yapýyormuþ... kuklalar oynarken bir oyun-

cu onlarla dýþarýdan söyleþiyormuþ.
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Çýðýrtkanlar
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Yine bu þenliklerle ilgili bilgiler içeren ve Topkapý Sarayý’nda bulunan yazmada;

kukla oynatýcýsý olarak “suret-bazan”, bir kukla oyunu için ya da yalnýz saraylarda

oynatýlan bir oyun için “hayal-i has”, çadýr-hayal (ipli kukla) türünü çaðrýþtýran “ce-

maat-i piyade çadýrlarý” gibi deyimler yanýnda kayýtlarda ismin önünde Pehlivan

mahlasýnýn bulunmasý ise, bu sanatla uðraþan ustalarýn ayný zamanda baþka

meslek ve uðraþýlarýnýn olduðu varsayýmýný güçlendirmektedir. 

Bu kaynakta geçen “ayak kuklasý” 18.yy þairi Kani’nin bir beyitinde

geçen “yer kuklasý” gibi bugün Anadolu’da köylerde rastlanan

oynatým tarzý ile bu oyunu oynatan usta adlarýnýn da geçtiði

görülmektedir. Bunlardan birkaç benzeþen “iskemble kuklasý”

gibi Ýtalyan, Doðu Avrupa, Yugoslavya, Yahudilerin Ýspanya

ve Portekiz’den getirdikleri etkiler içermektedir.

Eski þenliklerin betimlendiði minyatürlerde kuklanýn, Os-

manlý döneminde çeþit olarak zengin ve yaygýn bir eð-

lence aracý olduðu anlaþýlabilmektedir.

Türkiye’ye Batý kuklasýnýn giriþi 18. yüzyýldadýr ve üç

türde yaygýn bir eðlence aracý olmuþtur. Bunlardan

“iskemble kuklasý”; sokaklarda oynatýlan, göðüsle-

rinden yatay olarak geçmiþ iplerin çekilerek müzik

eþliðinde dans ettirilmesi þeklindeki kukla çeþididir.

Eski Ýstanbul yaþamý ile ilgili yazýlarý ile tanýnan ede-

biyatçý Ahmet Rasim, kuklayý uygulama yaygýnlý-

ðýndan dolayý alafranga kuk-

la(ipli kukla) ve alaturka

kukla(el kuklasý) olarak ni-

telendirmiþtir.

ÝPLÝ KUKLA: Hareket ettir-

mek için arkalarýndan baðla-

nan ipler kullanýlýr. Bu tür kuklanýn

Ýstanbul’da yaygýnlaþmasý Ýngiliz kuklacý Thomas Holden

tarafýndan saðlanmýþtýr.

EL KUKLASI: Giysiden içeri sokulan elin iþaret parmaðý ile baþý, baþ ve or-

ta parmakla kollarýn hareket ettirilmesi ile oynatýlmaktadýr. Bu kuklala-

rýn gövdeleri bezden, kol ve baþlarý tahta ya da mukavvadan oluþturul-

muþtur. El kuklasý ipli kuklaya göre, daha ucuz ve kullanýmýnýn basitli-

ðinden dolayý daha fazla tercih edilmiþtir. Konularýný Orta Oyunu, Kara-

göz, aþk hikayeleri, masal ve efsanelerden alan kukla oyunlarýnda bol

dayak sahneleri, takma isimler, yakýþtýrmalar ve ikinci kiþilerle, iyi ve

kötü mücadeleleri, yergiler, toplumsal olaylarýn içinden her an karþý-

laþýlabilecek tiplerle canlandýrýlmýþ olduðu görülmektedir.

Birincil tipler Ýbiþ ve Ýhtiyardýr. Ýbiþ; Ýhtiyarýn uþaðý ve sadakatinden

dolayý “sadýk” denilmektedir. Ýhtiyarýn düzenbaz ve kötü kahyasý “ti-

ran”, kadýnlar” gaca” diðerleri ise “þeytan”, “cadaloz”, “Arap”, “dalka-

vuk”, “efe”, “Yahudi”, “Laz” gibi çok kullanýlan ve sevilen tipleme-

lerdir.

19.yy Ýstanbulu’nda Tepebaþý, Sultanahmet ve Direklerarasý’nda

birçok tiyatro ve “kukla tiyatrosu” nda gösteriler yapýlýp, oyun-

lar oynatýldýðý bilinmektedir. Dünyada birçok kukla koleksiyo-

neri, müzesi, tiyatrosu bulunmasýna raðmen, Osmanlý baþ-

kenti ve kültür merkezi olan Ýstanbul’un; aðzý var dili yok bu

tanýklarýndan, günümüze korunarak taþýnabilen en zengin

koleksiyon Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðümüz müze

eþyalarý arasýnda bulunmaktadýr.

* Müze Uzmaný
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Atatürk Kitaplýðý baðýþçýlarý, dünyanýn pek çok yerinden ziya-

retleri sýrasýnda aldýklarý, uzaktaki dostlarýnýn gönderdiði,

önemli bir belge olarak gördükleri toplumsal olaylarýn anýsýna

basýlan kartpostallarý toplayarak zengin bir görsel birikimin

“Kartpostal Koleksiyonu”nda bir araya gelmesine katký saðla-

mýþlardýr. Baðýþçýlar arasýnda adet ve kalite olarak yaptýðý kat-

ký nedeniyle Talat Albayrak ismi ön plana çýkmaktadýr. Yapýlan

araþtýrma ve sorgulamalar sonucunda ne yazýk ki bu deðerli

kiþi ile ilgili bir bilgi edinilememiþtir. Adý yalnýz kartpostalýn ar-

kasýndaki bir damgada koleksiyon baðýþçýsý olarak yaþamaya

devam etmektedir. Talat Albayrak’ýn baðýþýnýn katkýsý dönemi-

nin görsel panoramasýnýn eksik parçalarýnýn tamamlanmasýn-

da ve araþtýrmacýlarýn zihinlerinde yeniden kurulmasýnda çok

önemlidir. Atatürk Kitaplýðý “Albüm Koleksiyonu”nun katalog-

larýný hazýrlarken dosyalarýn içinde bulduðumuz suluboya re-

simler, bu resimlerin kartpostal ve gravürlerden kopyalar ol-

masý ve Talat Albayrak damgasý þahsýn görsel belgeye olan il-

gisini bizim için  biraz da olsa aydýnlatmýþtýr. Her ne kadar res-

me çok yeteneði olmasa da görsel olana tutkusu hayranlýk

uyandýracak derecededir. Kartpostallar görsel birer belge ol-

manýn yaný sýra, üzerlerinde gönderen ve gönderilen kiþi ilgili

özel koþullar ve anlarýn yazýlý izini taþýmasý ile sosyal tarihçiler,

biyografi yazarlarý için önemli bir kaynaktýr. Bu açýdan yeniden

deðerlendirildiðinde önemli bilgi ve baðlantýlarýn ortaya çýkarý-

lacaðýný düþünüyoruz. 

Kartpostal Koleksiyonu’nun  koleksiyon bünyesinde yer alan

yaklaþýk 10.000 adet kartpostal kataloglanarak tasnif edilmiþ

ve konu baþlýklarý verilerek araþtýrmacýnýn hizmetine sunul-

muþtur. 

Unutulmaz Kartpostallar
ve Albümler

Deniz ÇALIÞIR *

ÝBB Atatürk Kitaplýðý’nýn önemli ve deðerli arþivlerinden biri olan Görsel Arþiv,
kütüphanenin koleksiyonlarýnda yer alan gravür, kartpostal, fotoðraf vb. görsel
malzemelerden oluþuyor. Bu arþiv “Kartpostal Koleksiyonu” ve “Albüm Koleksiyonu”
ve olarak iki farklý bölümde hizmet veriyor.

Othmar Pferschy’nin yeni cumhuriyeti tanýtýcý kitaplarda kullanýlmak üzere çektiði fotoðraflardan Galata Kulesi’ni gösteren bir kare.
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Osmanlý’da Fotoðraf ve Fotoðrafçýlýk

Fotoðraf icat edildikten kýsa bir süre sonra Osmanlý Ýmparatorlu-

ðu’na girerek Osmanlý kentlerini, gündelik hayat ve önemli olayla-

rýn görsel belgelerinin kayýt edilmesinde kullanýlmýþtýr. Ceride-i

Havadis’in 17 Temmuz 1842 tarihi sayýsýnda Mösyö Dauger’in öð-

rencisi Mösyö Kompa’nýn geldiði ve fotoðraflar çektiði açýklanmak-

tadýr. Fotoðraf tekniðindeki geliþmeler, iç mekanda fotoðraf çek-

meye izin verir hale gelince fotoðraf stüdyolarý açýlmýþtýr. Yine Ce-

ride-i Havadis gazetesinden öðrendiðimize göre Carlo Naya 1845

yýlýnda bir stüdyo açmýþtýr. Ünlü fotoðrafçý Viçen Abdullah Rebach

stüdyosunda yetiþmiþtir. Saray fotoðrafçýlýðýna kadar yükselen Vi-

çen, Hovsep ve Kevork kardeþler, Abdullah Fréres adý altýnda yeni

bir stüdyo açmýþtýr. Bunlara ek olarak Berggren, Kargopoulo, An-

dromenos, Seabah and Joaillier gibi pek çok sayýda  stüdyoyu sa-

yabiliriz. Fotoðrafçýlýk mesleðine azýnlýklar raðbet gösterirken Ýs-

tanbul’un ilk Türk fotoðraf stüdyosu Rezna Bahaeddin Bediz tara-

fýndan 1910 yýlýnda kurulur. Fotoðrafçýlý-

ðýn Anadolu topraklarýnda yaygýnlaþma-

sýnda fotoðrafýn gerçeði kayýt ve belge

deðerini gören II. Abdulhamit’in rolü bü-

yüktür. Osmanlý topraklarýnda görevlen-

dirdiði fotoðrafçýlar coðrafyayý, kentleri,

insanlarý, hayvanlarý, bitkileri, gemileri,

fabrikalarý vs. görsel kayýt altýna almýþlar-

dýr. Cumhuriyet döneminde Othmar

Pferschy yeni cumhuriyeti tanýtýcý kitap-

larda kullanýlmak üzere fotoðraflar çek-

miþtir. Bu dönem içinde Sebahattin Giz’i

de anmak gerekir. Osmanlý ve genç cum-

huriyetin görsel konstrüksiyonunu hafý-

zalarýmýzda yeniden kurmamýza büyük

katkýlarý olan bu sanatçýlar gerek fotoð-

raflarý gerek sonradan basýlan kartpostal-

larda kullanýlan görselleri ile Atatürk Ki-

taplýðý Koleksiyonu’nda yer almaktadýrlar. 

Kartpostallar

1891 yýlýnda iletiþim aracý olan kartpostalarýn ön yüzüne fotoðraf

basýlarak resimli kartpostallar “Cartes Postales Illustées” ortaya

çýktý. Osmanlý Ýmparatorluðu’nda kartpostal yayýncýlýðýna 1890-

1915 Grand Rue de Pera (Beyoðlu)’nda açtýðý dükkanýnda M. Fruch-

termann öncülük etmiþtir. J. Ludwingsohn, Sarrafian Kardeþler,

Römmler-Jonas, A. Zellich Fils, Au Bon Marché ve Papantoine Ýstan-

bul’daki diðer kartpostal yayýncýlarýdýr. Konya’da karpostal yayýn-

cýlýðý yapan Solakian Anadolu karpostal yayýncýlýðýnýn önemli tem-

silcisidir. Bu dönemde kent görünümleri, anýtlar, cami ve binalarýn

fotoðraflarý, önemli þahýslarýn portreleri, önemli olaylarýn fotoðraf-

larý (Ýlk Meclis-i Mebusan’ýn açýlýþý, Kýlýç alayý, Cuma selamlýðý, Ýdam

görünümleri, Yeþilköy Ayastafanos anýtýnýn yýkýlmasý vs.), hatýra

kartpostallarý (II. Meþrutiyet), sosyal hayata ait görünümler, mes-

lekler, stüdyoda düzenlenen daha çok çeþitli ýrklara ait insan ve

giysi fotoðraflarý belli baþlý konular olarak sayýlabilir. Osmanlý Ým-

Othmar’ýn Süleymaniye tarafýndan çektiði Ýstanbul karesi.

Eminönü yakasýndan Galata Köprüsü
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E. F. Rochat’ýn Ayasofya Camii’ni

tasvir ettiði gravürü.
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paratorluðu’nun çok kimlikliliði ve renkliliði kartpostal yayýncýlarý-

nýn da dikkatini çekerek belgelenmiþtir. 

Kitaplýðýn Albüm Koleksiyonu 

Atatürk Kitaplýðý “Albüm Koleksiyonu” ise daha geniþ bir yelpaze-

de seyahatnameler, nadir baský kitaplar ve albümlerin içinde yer

alan gravür, fotoðraf ve kartpostal gibi görsel malzemeden oluþ-

maktadýr. “Albüm Kolekisyonu”nda kayýtlý malzeme kütüphane-

nin tüm koleksiyonlarý taranarak belli kriterler doðrultusunda ya-

pýlan seçim ile belirlenmiþtir. Araþtýrmacýlarýn öncelikle dikkatini

çekeceðini düþündüðümüz,  yaþadýðýmýz coðrafyayý içine alan, Os-

manlý ile iliþkili ve çok eski tarihli nadir örnekler özellikle tercih

edilmiþtir. 15.775. adet görsel kartpostal koleksiyonu ile ortak sis-

tem doðrultusunda kataloglanarak tasnif edilmiþ, konu baþlýklarý

ve detaylý anahtar sözcükler verilerek araþtýrmacýlarýn hizmetine

sunulmuþtur. Atatürk Kitaplýðý yaklaþýk 25.000 arþivlenmiþ görsel

malzeme ve bu malzemenin çeþitliliði ile oldukça önemli bir biri-

kime sahiptir. 

Kitaplýðýn sahip olduðu zengin görsel birikim, koleksiyonlarda yer

alan nadir örnekler ile tanýtýlmaya çalýþýlacaktýr. Görsel malzeme-

nin yoðun olarak kullanýldýðý kitaplar özellikle seyahatnamelerdir.

Gezginler gittikleri yerlerin doðal doku, þehir, kýyafet, yaþam biçi-

mi gelenek ve göreneklerini yazý ile ifade etmenin yaný sýra ken-

dileri veya yanlarýnda götürdükleri sanatçýlara resimlerini yaptýr-

makta, bu desenler gravür ustalarý tarafýndan kazýnmakta, baský-

cýlar tarafýndan çoðaltýlmaktadýr. Bir gravürün altýnda bazen 3-4 is-

min yer almasý bu kolektif çalýþma ile ilgilidir. Gravürlerdeki görün-

tüler sanatsal deðerlerinin yaný sýra nesnel bir belge olarak önem

Üsküdar semt pazarý

Osmanlý’da esnaflara örnek olarak berberler ve seyyar satýcýlar
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taþýsa da; bazen ön yargýlý ya da eksik bilgilendirilmiþ sanatçýnýn

zihnindeki zahirî görüntüyü bize sunmaktadýr. 

Nadir yazma eserlerde gravürün 15. yy’dan itibaren kullanýlmaya

baþlandýðýný görüyoruz. Ýlk olarak ahþap baský gravürler, daha son-

ra bakýr üzerine kazýnarak yapýlmýþtýr. 19. yy’da çelik’in gravürde

kullanýlmasý kazýma kalýplarýn baský sayýsýnýn artmasýna neden ol-

muþtur. Çünkü, kalýp ne kadar uzun sürede yýpranýrsa o kadar çok

baský yapýlabilmektedir. 19. yy’da Ýstanbul’u görüntüleyen Allom ve

Bartlett’in gravürlerinin hala orjinallerinin bu kadar çok bulunma

nedeni de çelik üzerine kazýma olmasýdýr. 18. sonunda keþfedilen

taþ üzerine yapýlan kazýma tekniði litograf olarak adlandýrýlmakta-

dýr. Bu teknikte taþýn dokusu nedeni ile kaðýt üzerine yapýlan bas-

kýda daha serbest ve soft  görünümler elde etmeniz mümkün ol-

maktadýr. Mezzotint tekniði ton ve yarým tonlarý daha kullanarak

ýþýk-gölge ve dokuyu daha baþarýlý ifade edebilmenize yardýmcý ol-

maktadýr. Teknik olarak zor olmamasýna raðmen iyi kalitede baský

almak zordur. 1760’larda Fransa’da ilk olarak kullanýlan akuatint

baskýlarda daha net ve parlak bir etki elde edilebilmektedir. 

Jean-Baptiste van Mour,  Cornelis de Bruyn, J.B. Hilaire, Antoine Ig-

nace Melling, Eugene Flandin, Thomas Allom, William Bartlett,

Gaspare Fossati, Louis-François Cassas, Joseph Schranz, Amadeo

Pireziosi gibi sanatçýlarýn gravürleri, Atatürk Kitaplýðý koleksiyo-

nunda yer almaktadýr. 

“Albüm Koleksiyonu”na kaydý yapýlan en erken tarihli seyahatna-

me; 1650 tarihli “Histoire des Turcs” isimli 2 ciltlik kitaptýr. Bu ki-

tapta önlü Bizanslý tarihçisi Chalcondyle’in yazýlarý vardýr. Kitabýn

görseller arasýnda Osman’dan baþlayarak I. Ýbrahim’e kadar olan

Osmanlý sultanlarýnýn  portreleri, yeniçeriler, derviþler ve Ýstan-

bul’un bir görünümü yer almaktadýr. 

Ýngiliz gezgin George Sandys’in “A relation of a Journey Begun An:

Dom: 1610, Foure Bookes, Containing a Description of the Turkish

Empire, of Egypt, of the Holy Land, of the remote parts of Italy,

and Islands adjoyning” isimli seyahatnamesi erken tarihli örnek-

lerden biridir. Sandys 1610 yýlýnda Fransa, Ýtalya, Venedik, Ýstanbul

oradan Mýsýr, Sina Daðý, Filistin, Kýbrýs, Sicilya, Napoli ve Roma’ya

yaptýðý seyahat sonucunda hazýrladýðý kitabýný ilk olarak 1621 yý-

lýnda bastýrýr. Bu kitap 1621’deki ilk basýmýndan sonra 17. yy.’da

pek çok kere yeniden basýlmýþtýr. Atatürk Kitaplýðý’ndaki nüsha

Philip Chetwin basýmevinin 1670 tarihli yeni basýmýdýr Seyahatna-

menin içinde görseller Osmanlý imparatorluðu ve Ýtalya’yý göste-

ren haritalar ile baþlamakta Ýstanbul, Mýsýr, Filistin, kutsal toprak-

Kanuni Sultan Süleyman / Atatürk Kitaplýðý Talat Bayrakçý Koleksiyonu No: 7

150

Ýstanbul Panoramasý / Atatürk Kitaplýðý Belediye Yabancý Dil Koleksiyonu No: O. 3219
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lar, Malta ve Ýtalya betimleme-

leri ile devam etmektedir. 

Grelot, “Relation nouvelle d’un

voyage de Constantinople”in

1680 tarihli ilk baskýsý oldukça

önemlidir. Greolt Ayasofya, Sul-

tan Ahmet ve Süleymaniye’nin

detaylý planlarýný da çizen ilk ki-

þidir. Ýstanbul anýtlarýnýn görü-

nümlerine kitabýnda yer ver-

miþtir.

Atatürk Kitaplýðý koleksiyonun-

da Cornelis de Bruyn’un Os-

manlý Ýmparatorluðu’na yaptýðý

seyahatin 1698 tarihli Flemenk-

ce baskýsý ve 1702 tarihli Ýngiliz-

ce baskýsý yer almaktadýr. Res-

sam ve seyyah Bruyn 1674 yý-

lýnda Hollanda’dan Ýtalya’ya git-

mek için ayrýlýr. Oradan Ýzmir’e

geçerek Osmanlý topraklarýnda seyahat eder. Panoramik kent gö-

rünümleri oldukça baþarýlýdýr. 

Atatürk Kitaplýðý’nda 18. yy’da hazýrlanan pek çok sayýda albüm

vardýr. Bunlardan birkaç önemli örneðe deðinirsek: 

Tournefort, 1718 tarihli seyahatinde “A voyage into the Levant,

vol.I”  Ege adalarýndan baþlayan seyahatinde Trabzon, Sinop, To-

kat, Ankara, Tiflis vs. ziyaret ederek kent ve insan tasvirlerine yer

vermiþtir.  

Perry’nin 1743 tarihli “A view of the levant: particularly of Cons-

tantinople, Syria, Egypt and Greece” isimli seyahatnamesi 1730 yý-

lýndaki Yeniçeri ayaklanmasý ile ilgili önemli bir görseli de içerir,

Patrona Halil’in portesi. Mýsýr ile ilgili zengin bir kaynaktýr. 

Guer, ilk cildi 1746 ikinci cildi 1747 tarihli “Moeurs et usages des

Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire, et politique,

avec un abregé de l’histoire Ottomane, ouvrage enrichi de figures,

entailles douce”  isimli seyahatnamesinde gündelik hayat ve Os-

manlý’dan çeþitli mesleklere, giysiler ve karakteristik portrelere

öncelik vermiþtir.

Choiseul-Gouffier Voyage pittoresque de la Grèce (1782) in  1776

yýlýnda ressam J.B. Hilaire ile birlikte yaptýklarý Ege adalarý ve ana

kara gezilerinden oluþmaktadýr. 1784 yýlýnda Ýstanbul Büyük elçili-

ðine getirilen Choiseul-Gouffier 1792 yýlýna kadar görevine devam

etmiþtir. Seyahatnamenin ikinci cildi ölümünden sonra 1822 yýlýn-

da iki ayrý bölüm olarak basýldý.

Diðer önemli bir eser de  D’Ohsson’un 1787 tarihli “Tableau

général de l’Empire Othoman, divisé en deux parties, dont l’une

comprend la l’égislation Mahométane; l’autre, l’histoire de l’Empi-

re Othoman” isimli seyahatnamesidir. 

Atatürk Kitaplýðý’nda 19. yy.’da hazýrlana pek çok sayýda albüm

vardýr. Bunlardan birkaç önemli örneðe deðinirsek: 

Olivier, Atlas pour servir au voyage dans l’Empire Othoman l’É-

gypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six

premieres années de la république, 1801-7, seyahatnamenin için-

de Ege adalarý ile ilgili özel görseller yer almaktadýr. 1792’de Ýran’a

görevlendirilen Olivier Fransa tarafýndan 1795 yýlýna kadar çeþitli

nedenlerle Ýran’a gidememiþ, Ege adalarý, Ýstanbul ve  Mýsýr’a se-

yahatler yapmýþtýr. Albüm harita, plan, giyisi, hayvanlar ve bitkiler

hakkýnda bilgi ve görsel içermektedir. 

Forbin’in 1819 tarihli “Voyage dans le Levant en 1817-1818”  albü-

mü Louvre Müzesi için eser satýn almak üzere çýktýðý yolculuðun

görsel hikayesidir. Milos adasýndan baþlar, Atina, Ýstanbul, Efes, Su-

riye, Filistin ve Mýsýr’a uzanýr.

19. yy’dan diðer iki örnek ise Allom ve Bartlett’in gravürlerinin kul-

lanýldýðý Miss Julia Pardoe ve Walsh’ýn kitaplarýdýr. 

Kütüphane koleksiyonlarýnda yer alan tüm bu görsel malzeme

araþtýrmacýlarýn titiz ve gerçek ilgileri ile görsel tarihi yazýmýna ol-

dukça önemli katkýlar saðlamaktadýr. 

KAYNAKÇA

Arslan, Nejla Gravür ve Seyahatnamelede Ýstanbul (18. yüzyýl sonu ve

19. yüzyýl)  Ýstanbul, Büyükþehir Belediyesi Kültür Ýþleri Dairesi Baþkan-

lýðý Yayýnlarý no ; 9, 1992. 

Eken, Ahmet, Kartopstallarda Ýstanbul, Ýstanbul,  Ýstanbul Büyükþehir

Belediyesi Kültür Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Yayýnlarý no ; 10 , 1992

* Dr., Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk Bölümü.
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Ýnsanýn en ilginç ve belki de güçlü yönlerinden birinin “inan-

mak” olduðu söylenebilir. Her dönemde insanlar, eski yüzyýl-

lardan kalma inançlarý, onlarýn niçin oluþtuklarýný, nereden çýk-

týklarýný bilmeden önemsemiþlerdir. Kaynaklarý çok eski kül-

türlere, silinip gitmiþ yaþam biçimlerine dayanan ve onlarý

yansýtan bazý inançlar, küçük deðiþikliklerle günümüzde de

geçerliliklerini korumuþlardýr. Bununla birlikte doðumdan ölü-

me kadar belirsizliklerle, bazen de sürprizlerle dolu yaþam içe-

risinde insaný saran gerilimlerin, endiþelerin bir dýþa vurum bi-

çimi olarak deðerlendirilmiþlerdir.

Ýnsanlar kanýtlanmasý olanaksýz þeylere de inanmýþlar, her ne

kadar mantýkla ve gerçekle baðdaþmýyor olsa bile yanlýþlýðý is-

pat edilene kadar, ümit veren herþeyi yaþamýþ ve yaþatmýþlar-

dýr. Çeþitli inançlar, binlerce yýldan beri sürdürülegelen bir

adet, çoðu zamanda alýþkanlýk haline gelmiþtir. 

Bakýþlardaki Güç

Çok yaygýn olan ve baþlangýcý yazýsýz tarihe kadar uzanan ev-

rensel niteliðe sahip inançlardan biri de “Nazar”dýr.  Arapça da

“bakmak” ya da “bakýþ” anlamýna gelen “nazar” sözcüðü Türk-

çe’de bir halk inancýný ve bu inanca baðlý olarak yapýlan uy-

gulamalarý kapsar. Yalnýz bu bakýþ, göz atar veya manza-

ra seyreder gibi bir bakýþ deðil de kýskanmayý, imrenme-

yi kýsacasý olumsuz duygularý içeren bir bakýþtýr. Ancak

inanýþ odur ki kýskançlýðýn yaný sýra aþýrý sevgi, beðe-

ni ve hayranlýktan doðan bakýþlar

da nazara neden olabilmek-

tedir.

Hasan M.El.Shamy’nin “Folktales of Egypt” kitabýnda anlatýlan

ve nazar hakkýnda bilinen tek efsane olma özelliðini taþýyan

bir efsaneyle devam edelim konumuza: “Eski Mýsýr tanrýlarýn-

dan Atum, kaybolan iki tanrýçayý aramak için, gözlerinden bi-

rini görevlendirir. Tanrýçalarý arayan göz uzun zaman geçmesi-

ne raðmen gelmeyince Tanrý Atum onun yerine parlak ve gü-

zel bir göz yaptýrýp koyar. Ancak bir süre sonra geri dönen ve

yerini yeni bir göze kaptýrdýðýný öðrenen Atum’un eski gözü

büyük bir hiddete kapýlýr. Ülkede yaþayan insanlar için kötülük

ve felaket planlarý yapmaya baþlar. Ýnsanlara zarar vermeye

kararlýdýr. Öç almayý istemektedir. Ancak iyi tanrý Toth, Tanrý

Atum’un eski gözünü, bu düþüncesinden vazgeçirmeyi baþarýr.

Ve onun vereceði zarar sadece bireysel olarak kalýr.” Bu mit-

ten sonra, meydana gelen zararlý olaylar bir nedene baðlana-

madýðýnda, kýsaca “Nazar deðdi” deyimiyle açýklanmýþtýr.

Nazar sözcüðüne yüklenilen anlam, bazý insanlarýn bakýþlarýn-

daki zararlý güç olarak tanýmlanýr. Bu gücün sonucu olarak da

bir kiþiye, bir hayvana veya bir nesneye bakmakta olanlar

üzerinde olaðanüstü bir etki oluþturmayý anlatýr. Nazar, canlý-

lar üzerinde hastalýk, sakatlýk ve ölüm gi-

bi sonuçlar oluþturur-

ken, nes-

Ýnanç Dünyamýzýn
Gizemli Objeleri

Yasemin MASARACI *

Kötü etkilerden koruyan ve þans getiren bir mesaj ya da sembol taþýyan nazarlýklar;
üzerine vefkler, koruyucu çeþitli kelimeler, dua, sure veya ayet kazýnmýþ bir tür muska
özelliði olan týlsýmlý mühürler; içerisinden su içen insanlar ve hatta hayvanlarýn yaka-
landýðý hastalýktan kurtulmasýný saðladýðýna inanýlan þifa taslarý… Ýnanç dünyamýzýn
bu gizemli objeleri Yasemin Masaracý’nýn satýrlarýndan bugüne yansýyor…

Diþ ve diþe baðlý üzerinde “Lailaheillal-

lah” diðer tarafýnda “Kulvüallahü” yazý-

lý bir puldan yapýlmýþ nazarlýk
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ne üzerinde ise kýrýlma, parçalanma vb. olumsuz etkiler oluþ-

turmaktadýr. Canlýlar arasýnda nazardan en çok korunmasý

gereken çocuklardýr. Çünkü onlar korunmasýz olduklarýn-

dan bu güçten daha çok etkilenmektedirler. Yeni doð-

muþ çocuklarýn yüzlerinin örtülmesi, bazý kimselere gös-

terilmemesi bu inançtan kaynaklanmaktadýr. Örneðin

saðlýklý bir bebek aniden hastalandýðýnda “Nazar deðdi”,

“Göze geldi” denilmesi de yine nazar inancýna olan baðlýlýðý

vurgulamaktadýr. Bazý zamanlarda ise, kiþinin istemeden nazar

deðdirdiðine inanýlsa da, ancak genel inanç nazarýn çekememez-

likten kaynaklanýyor oluþudur. Beðenilen bir özelliði övmekten

kaçýnarak “Nazar deðmesin”, “Allah nazardan saklasýn” gibi ifade-

ler kullanma alýþkanlýðý da yine bu inanç doðrultusunda kullanýlan

sözcüklerdir. 

Nazar deðmesi daha çok gözlerle baðlantýlandýrýlýr. Çünkü kökeni

Sümerlere, Babillere, Eski Mýsýr’a deðin uzanan inanýþa göre, insa-

nýn içindeki kötü düþünceler ruhun dýþarý açýldýðý gözlerden bakýþ-

larla dýþarý çýkar, bu vurucu bir güçtür. Gözde çýkýþ yolunu

bulan bu vurucu gücü önlemenin ve onun getireceði

zararlardan korunmanýn ilk çaresi de “göze gözle”

karþý koyma düþüncesini doðurmuþtur. Bu ne-

denle rengi, biçimi gözü andýran her nesne, na-

zarý yani kötü bakýþý ya da kötü düþünceyi

uzaklaþtýrýcý bir savunma aracý olarak kabul edil-

miþtir. Kültürümüzde bunlarýn sayýsýz ve ilginç

örnekleri bulunur. Anadolu’da önemli olan iþlev ve

yararlýlýk olmanýn yaný sýra dekoratif amaçlarla üreti-

len ve bu özellikleri taþýyan çeþitli nazarlýklar yapýlmýþ,

kullanýlmýþ ve günümüzde de kullanýlmaktadýrlar.

Binbir Çeþit Nazarlýk

Ýnsanlar neredeyse var olduðu günden beri nazardan korun-

mak için  bir çok yola baþvurmuþ ve buna karþý çeþitli ön-

lem nesneleri üretmiþler. Nazarýn olumsuz etkilerine

karþý baþvurulan en etkili yöntemlerden biri çeþitli

nesnelerin olumlu yada olumsuz bir güç ile

yüklü olduðuna iliþkin inançla

oluþturulan nazarlýklar-

dýr. Bu düþünce

baðlamýnda çok

zengin

bir tablo oluþtu-

ran doðal ve yapay koru-

yucularýn arasýnda bulunan

çeþitli hayvanlarýn sahip ol-

duðu güç, cesaret, çeviklik, iyi

görme gibi bir takým özellikleri kendine aktarma düþüncesiyle

oluþturulmuþ onlarýn diþ, boynuz, kemik vb. gibi uzuvlarýný veya

salyangoz, kaplumbaða, karýnca, deniz böceði gibi hayvanlar kul-

lanýlarak yapýlmýþ nazarlýklar insanlarýn bedeninde, aracýnda veya

evinde bulundurulmuþtur.

Ayný yaklaþým biçimiyle, koruyucu gücüyle birlikte saðlýk ve þans

getirdiðine inanýlan  bazý taþlarda (akik, firuze, mercan, turkuvaz

vb. ) nazarlýklarda,  bazen tek olarak, bazen de birkaç çeþi-

di bir araya  getirilerek kullanýlmýþlar. 

Kullanýlan malzemeler saymakla bi-

tecek gibi deðildir. Ceviz, kestane,

üzerlik, sarýmsak, hindistan cevizi,

çörek otu gibi bitkisel malzeme-

lerle oluþturulan nazarlýklar, koru-

yucu özelliklerinin yaný sýra doðal

güzellikleriyle de cazip görünmüþ

olsalar gerek...

Hem kötü etkilerden koruyan, hem de þans getiren bir mesaj ya

da sembol taþýyan týlsýmlý nesneler olarak nitelendirebileceðimiz

nazarlýklar,  bazen ayet, sure, dua gibi dini öðelerle de destekle-

nerek güçlerinin arttýðýna inanýlýr. Maþallahlar, muskalar, þifa mü-

hürleri bunlara verilecek örneklerden…

Toplumlarýn sosyolojik ve folklorik özelliklerine göre biçimle-

nen nazardan korunma yöntemleri, Türkler de Orta Asya ve

Karýnca boynuzu,

çekirdek, boncuk-

lardan oluþmuþ

bir el, minik

akik altýgen

biçimli taþýn

birleþmesiy-

le yapýlmýþ

nazarlýk

Nazarlýk (Kolye ucu) akik

taþýn ayný zamanda

vücuda enerji verdiðine

ve bir çok hastalýktan

koruduðuna inanýlýr.
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Þamanizm kökenli olup, çeþitli din ve kavimlerin etkisiyle bu gün-

kü þeklini almýþtýr. Ýslamiyet’te ise nazara karþý en güçlü olgu oku-

maktýr.

Bir hadiste “Nazar gerçektir, zira deveyi kazana, insaný mezara so-

kar” denirken, Hz. Muhammed’in sahabeleriyle bir mezarlýktan ge-

çerken, “Bu mezarlýkta kaç kiþi yatýyorsa, mutlaka yarýsýndan ço-

ðu nazardan ölmüþtür.” þeklindeki sözleri de nazardan nasýl kor-

kulduðunun göstergesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Kurþun dökme, ateþ söndürme, tuz patlatma da nazardan korun-

ma yöntemleri arasýnda yer alýyor olsalar bile, nazarlýklar her an

kullanýlma özellikleri açýsýndan daha da yaygýn bir özellik taþýmak-

tadýrlar.

Nazar yaþamýn her alanýnda kendini

göstermiþ, türkülere þarkýlara aðýtla-

ra kadar girmiþtir.

“Elemterefiþ, Kem gözlere þiþ, Üzer-

lik patlasýn, Nazar eden çatlasýn” te-

kerlemesini bilmeyen yok gibidir.

“Alim gitme pazara uðratýrlar nazara

“diyen halk türküsünde , “Gözemi

Geldik” diye seslenen þarkýda hep

nazar korkusu gündemdedir.

Ýlk çaðlardan bu yana, bunca bilim-

sel, teknolojik geliþmeye karþýn Na-

zar inancýnýn günümüzde de geçer-

liliðini korumasý, en beklenmedik ki-

þilerde bile olmasý, bu inançla olu-

þan ve geliþen nazarlýklara, muska-

lara önem vererek insanlarýn yaþamýnda yer vermesi ve bunlarý

mutluluk arayýþlarýnýn araçlarý olmalarýný saðlamalarý, belki de þa-

þýrtýcý bir gerçek olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Üstelik bunlara ina-

nanlar kendilerini koruduðuna, yardýmcý olduðuna öylesine inan-

mýþlardýr ki aksini söylediðinizde size içerleyecek, belki de sizden

uzaklaþacaklardýr. Ýster inanalým ister inanmayalým tümü yaþamý-

mýzýn bir parçasý nazar boncuklarý, inanan inanmayanlarýn kolun-

da boynunda. Oldukça kapsamlý olan Nazar ve Nazarlýk konusunu,

gizemli olarak nitelendirebileceðimiz bu dünyanýn sýr perdesini

20.yy. ortalarýna tarihlendirdiðimiz nazarlýk örnekleriyle  biraz ol-

sun aralamaya çalýþtýk. 

Günümüzde de hala nazara inanma oranýn yüksek olduðunu bil-

mekteyiz. Yapýlan araþtýrmalarda

“Nazara inanýrmýsýnýz” sorusuna top-

lumun yüzde otuzunun evet yanýtý

verdiði görülmüþ, nazara inanmada

yaþ, eðitim, ekonomik ve sosyal du-

rum gibi unsurlarýn bu konuda pek

etkili olmadýðý saptanmýþtýr. Gele-

cekte bu gün halen yaþayan inanç-

larýn ne kadarýnýn unutulacaðýný,

bunlardan baþka nasýl yeni inançlar

geliþtirileceðini bilememekteyiz. 

Fakat þimdilerde bir müze koleksi-

yonunda bile önemli bir yere sahip

olmayý baþarabilen, maddi ve sanat

deðerinden çok geleneksel deðerle-

riyle de  öne çýkmayý baþarmýþ olan

bu eserler, yüzyýllardan bu yana pek

fazla þey deðiþmemiþ  olduðunu bi-

ze yansýtmaktadýrlar.
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Nazarlýk (Kolye ucu) Mavi taþ, hayvan kabuðunun gümüþe monte

edilmesi ile yapýlmýþtýr.

Hayvan diþi,

boncuk ve þap

parçalarýndan nazarlýk

Muska, gümüþ üzeri telkari süslemeli, boncuktan yapýlmýþ püskül

sallamalý. 
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Týlsýmlý Mühürler

Ýslamiyetin ilk yýllarýnda hastalýklarýn tedavisi ve onlardan korun-

ma, genellikle ruhi ve manevi yolla yapýlmýþ, týlsýmlar bu yolda

önemli bir iþlev üstlenmiþlerdir. Hz.Muhammed’in, büyüyü yasak-

lamakla birlikte, muska kullanýlmasýna, nazara, yýlan ve akrep

sokmasýna ve genel olarak hastalýklara karþý nefes etmeye (oku-

yup üflemeye) izin verdiði bilinir. Týlsýmlar yüzyýllar boyu çoðu in-

sanýn çaresizliðine çare olmuþ, güçsüzlüðüne güç vermiþ, belki de

kimilerinin yalnýzlýðýna dost aramak için sýðýnýp nefes aldýðý koru-

yucu gücünün altýnda kendini güvende hissettiði bir korunak gö-

revi üstlenmiþtir.

Týlsýmlý mühürler, üzerine vefkler, koruyucu ve uður getirici oldu-

ðuna inanýlan çeþitli kelimeler, dua, sure ve ayet de  kazýnmýþ bir

tür muska özelliðindedirler. Bunlarýn çoðunda da gerçek yardým

ve þifanýn Allahtan geleceði ile ilgili ayet, hadis ve ifadelere rast-

lanmasý her ne kadar olaðanüstü güçler harekete geçirilecekse

de, istenen sonuca ulaþmanýn ancak Allah yardýmý ile olabileceði-

nin unutulmamasýnýn istenmesindendir. Bir baþka söylemle; din-

den güç alýnarak dine karþý olunmadýðý, aksine dini öðelerle de

desteklenerek güçlerinin arttýðý  sonucuna varýlabilir. 

Formlarý bakýmýndan çeþitlilik gösteren týlsýmlý mühürlerde; bes-

mele, nazar ayeti, Allah’ýn kimi sýfat ve isimleri, dört büyük melek,

Ashab-ý Kehf’in isimleri sýkça karþýlaþýlan unsurlar olmasýnýn yaný

sýra harfler, rakamlar, cin adlarý ve özel iþaretler de üzerlerinde

kullanýlanlar arasýnda bulunmaktadýrlar.

Yine bu mühürlerin üzerlerindeki ayný düzenlemelerin seri üre-

timle yapýldýðý göz önüne alýnýrsa da, bir anlamda matbaanýn yay-

gýnlaþmadýðý dönemde týlsýmlarýn çoðalmasýnda önemli birer gö-

rev üstlenmiþ olduklarý görülmektedir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Ýstanbul mühürcü esnafýndan

söz ederken mühür kazýcýlarýný üç bölümde anlatmakta. Þifa ve týl-
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sým için mühür kazýyanlar üçüncü bölüme girmekte olup, Evliya

Çelebi bunlara “Esnaf-ý mühürkünan-ý sim heykel” ünvaný vermek-

te. Yine onlar hakkýnda “bunlar mühür týlsýmat kazýr, baþka bir es-

naftýr. Akik-i yemeniyi kazýmazlar “ diye bize tanýmlamaktadýr. 

Hastalýk Ýlacý Þifa Taslarý

Taslar, genellikle içinden içilen þeyin veya kullaným özelliðine gö-

re isimlendirilip böylece anýlýrlar. Çorba tasý, hamam tasý vs. gibi.

Burada bu þekilde isimlendirilmeyen baþka bir tas türünden söz

edeceðiz. Bunlar geniþ anlamý ile þifa tasý diye tanýmlanan çeþitli

kaplar.

Týp ilminin geliþmediði veya çeþitli nedenlerle giremediði yöreler-

de insanlar, hastalýklara karþý kayýtsýz kalamamýþlar. Bu nedenle

belli dönemlerde, bilimsel teknik tedavi yöntemleri yerine, içlerin-

de bulunduklarý toplumun inanýþ ve geleneklerine göre mistik, il-

kel yöntemlerle hastalýklarla mücadeleye giriþmiþlerdir. Ýþte þifa

taslarý bu tarz ruhsal, moral tedavi yöntemlerinden birini gerçek-

leþtirmek üzere kullanýlmýþlardýr. Bunlar, koruyucu ve iyileþtirici

etkisi olduðuna inanýlan çeþitli ayet, dua, týlsýmlý düzenlemeler

(vefkler, rakamlar ve yazýlar), semboller, gezegen ve zodyak kuþa-

ðý tasvirleri ile bezenmiþ, genellikle madenden (bakýr, pirinç veya

bronz) ve bazen de pek az olarak topraktan yapýlmýþ su taslarýdýr.

Ýnanca göre, bu tastan su içen insanlar ve hatta hayvanlar (koyun,

keçi ) yakalandýðý hastalýktan kurtulmaktadýr.

Çiçek hastalýðýnda kullanýldýðýnda çiçek tasý, korkudan oluþmuþ

(kekemelik gibi) hastalýklarda kullanýldýðýnda ise korku tasý olarak

isimlendirildikleri bilinmektedir. Çoðunlukla ülkemizde yapýlmýþ

olmalarý, gerek biçim ve gerekse içine ve dýþýna yazýlan yazý tek-

nikleri bakýmýndan açýkça anlaþýlmasýyla birlikte, bazýlarýnýn Mek-

ke ve Medine’den geldiðinin þüphesiz olduðunu yine taslarda kul-

lanýlan biçim ve yazý tekniði bakýmýndan ayýrt etmekteyiz.  Bu tas-

larýn üzerlerinde tarih olanlarýn dýþýndakilere yaþ belirlememiz ol-

dukça zor. Bazý efsanelere göre bunlarýn baþlangýcý Müslümanlýðýn

ilk yýllarýna kadar inebilmekte.

Bu efsanelerden birisi ise þöyle: Gayrimüslimler Peygambere sihir

yapmýþlar ve peygamber bu sihirle gitgide zayýflamaya baþlamýþ,

Mescid-i Saadet’e oturup hastalýðýný düþünürken Allah Cebrail ara-

cýlýðýyla Peygambere “Ey Muhammed

sen hastalýðýna çok üzü-

lüyorsun, ama

hastalýðýn

p e k

önemli deðil, düþmanlarýn sana sihir yaptýlar. Bir tasa yazý yazýp su

içilmeyen bir kuyuya atýn. Bunu oradan tekrar çýkarýp ve þu ayet-

leri temiz bir su üzerine okuyarak o suyu iç, sihir bozulacaktýr.”

Peygamber denilenleri yaparak iyi olmuþtur.  Ýþte o zamandan bu

yana ayetler bir tas üzerine yazýlmaya devam etmiþ ve günümü-

ze kadar gelmiþ. Bu efsaneden bir tarih çýkarmak  bize bir yarar

saðlamayacak olsa bile, gerçek olan bir þey varsa o da Kuran’dan

alýnan ayetlerin taslar üzerine yazýlmasý. Bu da bu taslarýn Ýslami-

yet’ten sonra ortaya çýktýðýný göstermeye ciddi olarak bize ispat-

lamakta.

Þifa taslarý form bakýmýndan Türk hamam, dolayýsýyla Gordion’da

bulunan Frig taslarýna çok benzerler. Aralarýndaki fark ise þifa tas-

larýnýn içlerinin çiçek veya diðer þekillerle süslenmiþ olmayýp,

ayetlerle bezenmiþ olmasý. Bu taslarýn ortasýnda genellikle bir gö-

bek kýsmý bulunmakta, bu göbek içine konan suyun etrafa sýçra-

mamasýný saðladýðý gibi, tasý elle tutarken parmaðýn kavrayacaðý

yer görevini de yapmakta.

Yine þifa taslarýna benzeyen sebil, hamamlarda kullanýlan taslar

olsa da bunlarýn içerlerinde ayetler yazýlý olmadýðý gibi, çoðunun

dibi düzdür. 

Gelelim þifa tasý kullanýrken nelere dikkat edileceðine. Bunun da

kendine göre kurallarý var elbette, bir kere su herhangi bir su ol-

mayacak, kýbleye karþý akan bir çeþmeden gün doðmadan önce

su alýnacak, su alýnýrken köpeklerin görmemesine dikkat edilecek.

Alýnan suyun bir damlasý bile yere dökülmeyecek. Ve son olarak

da ayýn ilk çarþamba günü su alýnýrsa, sonucun daha kesin olaca-

ðýna inanýlmýþ.  Kimi zaman bu taslara normal suyun yaný sýra,

yaðmur suyu hatta bal ve pekmez þerbeti de konulduðu olurdu.

Bal þerbeti konulmasýnýn sebebi ise Kuran’daki “onda-balda-in-

sanlar için þifa vardýr” anlamýndaki ayet olsa gerekti. Tabi ki bu

arada yöntemler yörelere göre de deðiþikler göstermekteydi.

Toplumlarýn geleneksel inançlarýyla koþut giden bu uygulamalarýn

tümünde bilgelik aramak ne denli sakýncalý ise onlarý büsbütün

geçersiz saymakta o denli yanlýþ olabilir. Bu inançlarýn bir kýsmý

belki de saðlýða hiçbir katkýda bulunmaz ama önemli bir zarar da

vermezler. Hatta kimi zaman o hastalýk için bir þeyler yapýlmýþ ol-

ma duygusu rahatlama getirir. Tabi ki bu rahatlamanýn ancak ya-

pýlabilecek týbbý tedaviyi geciktirmediði sürece zararsýz olduðunun

da  göz önünde bulundurulmasý ve her durumda bilimsel kuþku-

culuðun elden býrakýlmamasý kaydýyla...
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Cemaate ikram edilmek üzere  þerbet daðýtma ge-

leneði  Osmanlýda , ilk defa Muradiye Camii'nin

musluklarýndan akýtýlarak yapýlmaya baþlanmýþtýr.

Padiþah II. Murat'ýn, tarihi kaynaklara göre 1426

yýlýnda vakfiyesine göre 1436 yýlýnda yaptýrdýðý

belirtilen Muradiye Camii, Sarayiçi'ne bakan bir

tepe üzerinde ve þehrin kuzey doðusunda yer

almaktadýr.

Cami’nin mimarý  ne yazýk ki bilinmemektedir. Cami, mevlevi-

hane, derviþ hücreleri, aþevi, þeyh evi, mektep olmak üzere

beþ birimden oluþan yapýlar topluluðundan bugün sadece ca-

mi kalmýþtýr. Bu yapýlar topluluðunun etrafýný yüksekçe bir du-

var çevrelemektedir. Muradiye imareti aþevi Edirne'nin 9 ima-

reti içinde varlýðýný en uzun sürdürenlerden biridir. Ýmaret Bal-

kan ve Birinci Dünya savaþlarý 1935 yýlýna kadar baðýmsýz ola-

rak ayakta kalabilmiþtir.

III. Murat Engürüs seferine çýkarken Edirne'de  Muradiye diye

bilinen cami-i þerif ve imareti yapmak için ferman buyurmuþ-

lardý. Sefer dönüþü savaþ ganimetlerinden kendi payýna düþen

hissesini bu cami ve imaret için harcamýþtýr 1439(H.843).

Zaviyeli bir camii olan Muradiye Camii, arka arkaya iki kubbe

ve yanlarda birer kubbeli eyvandan ibaret, iyice sadeleþtiril-

miþ bir ters T planý gösterir. (Ýlk örneði 1330 yýlýnda Ýznik'te

görülen bu cami planýnýn birçok Osmanlý kentinde, 

157

Osmanlý Çini Sanatý Þaheseri
Edirne Muradiye Camii

Dr. Hatice AKSU

Zaviyeli bir camii olan Muradiye Camii, arka arkaya iki kubbe ve yanlarda birer kub-
beli eyvandan ibaret, iyice sadeleþtirilmiþ bir ters T planý gösterir. Renkli sýr tekniðin-
de ve mozaik örnekleri taklit eden 6.35*3.85m. boyutlu çini mihrabý, eþsiz güzellikte-
dir. Ýstalaktitli (sarkýtlý) yaþmak, kenar suyu ve yazýlarý ile Bursa Yeþil Camiinden son-
ra Osmanlý sanatýnýn en görkemli çinili mihrabýdýr. 
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16. Yüzyýl sonuna dek yapýlan camilerde sýklýkla kullanýldýðý görü-

lür.) Ters T camii planýndan farklý olan bir özelliði ise caminin mih-

rap kýsmýyla giriþ kýsmýnýn ayný düzeyde tutulmuþ olmasýdýr. Orta-

da yüksek bir kubbe, yanlarda ise aðýr payeler üzerine oturan or-

ta kubbe daha büyük olup, aydýnlýk feneri vardýr. Kubbeli sofayla

bu sofaya açýlan iki tabhane hücresi bulunmaktadýr. Kuzey cephe-

de payelere oturan ve tuðladan yapýlmýþ beþ sivri kemerin oluþ-

turduðu giriþ revaðý vardýr.

Edirne Muradiye Camii'nde, giriþ revaðý kemerlerindeki tuðla mal-

zeme dýþýnda tamamen düzgün kesme taþ kullanýlmýþtýr. Taç ka-

pýnýn söve ve kemeriyle, iki katlý olarak yapýlan pencerelerden alt

kattakilerin kiriþ ve sövelerinde beyaz mermer kullanýlmýþtýr. Ar-

ka arkaya iki büyük kubbe ve yanlarda birer küçük kubbe olmak

üzere üç kubbesi vardýr.

Ýki büyük kubbe arasýnda kemerlerde kalemiþi süslemeler  vardýr

ve üzerleri sýva ile kapanmýþtýr. Hücre duvarlarýnda ise çiçek de-

metlerinden oluþan kalemiþi süslemeler bulunmaktadýr ve bu es-

ki kalemiþleri ilk kez 1930 yýlýnda sývalar kazýnarak ortaya çýkarýl-

mýþtýr. Mihrap bölümünün batý ve doðu duvarlarýný kaplayan çini-

ler  ve büyük kemerin iç yüzü ile duvarlarýn yukarýsýnda meyda-

na çýkarýlan eski kalem iþleri bakýmýndan Bursa Yeþil Camii ile ay-

ný guruba girer. Renkli sýr tekniðinde ve mozaik örnekleri taklit

eden 6.35*3.85m. boyutlu çini mihrabý, eþsiz güzelliktedir. Ýstalak-

titli (sarkýtlý) yaþmak, kenar suyu ve yazýlarý ile Bursa Yeþil Camiin-

den sonra Osmanlý sanatýnýn en görkemli çinili mihrabýdýr. Bursa

Yeþil Cami çinilerinin imalatýnýn Yeþil Cami Külliyesi’nin yakýnýnda

kurulan fýrýnlarda yapýldýðý düþünülmektedir, yapýlan  Ýznik kazýla-

rýnda renkli sýr tekniði ile tek bir çini parça çýkmamýþtýr. Dolayýsýy-

la Edirne Muradiye Cami çinilerinin imalatýnýn ayný usta tarafýndan

bu fýrýnlarda  yapýldýðý düþünülmektedir.

Mihrabýn sað ve solunda rölyef, yýldýz þekilleri ve diðer motiflerle

süslü, sarý renkli güzel çinilerle döþelidir. Teknik ve üslüp bakýmýn-

dan da Bursa'ya baðlanmaktadýr. Mihraptaki çiniler, renkli sýr ve sý-

raltý tekniðinin en baþarýlý örnekleri arasýnda yer alýr. Yan duvar-

lardaki çiniler Ýznik mavi beyaz çinilerin kalitesini göstermektedir.. 

Eþsiz mihrabýn tasarýmlarý 15. yüzyýlýn özelliklerini yansýtmaktadýr.

Mihrapta rumi ve bitkisel kompozisyonlar dengeli biçimde daðýl-

maktadýr. Rumilerde Anadolu Selçuklu özelliklerini görmekle bir-

likte 15. yüzyýlýn yeni arayýþlarýný da hissederiz. Dilimli rumiler

münhani motifini hatýrlatmakta hurde rumiler ise ayrý bir hat üze-

rinde kompozisyon oluþturmaktadýr. Hurde rumiler beyaz, zemin-

leri ise yeþil renklidir. Sarýyla renklendirilmiþ zencerek kompozis-

yon mihrapta baþtan baþa dolaþmaktadýr. Köþe süslemeleri çevre-

leyen üç iplik rumi bordür yer almaktadýr. Bu bordürü takiben, sa-

rý zemin üzerinde bitkisel tasarýmlý bir desen görülmektedir. Daha

sonra ise oldukça kalýn sekizgen köþeli geometrik bir tasarým bu-

lunmakta ve içlerinde rumi motifleri yer almaktadýr. Mihrabýn or-

ta kýsmýnda ise rumilerden ve geometrik geçmelerden bir tasarým

bulunmaktadýr. Geometrik geçmeler beyaz, rumiler sarý ve siyah

hurdelidir. Mihrapta zemin ise mavi ile renklendirilmiþtir. Genel

olarak kullanýlan renkler sarý, beyaz, patlýcan moru, turkuaz, yeþil

ve eflatundur. Mihrabýn iç kýsmý mavi beyaz çinilerle süslenmiþtir.

Mavi beyaz motiflerde hatai, penç ve yapraklardan oluþan süsle-

meler bulunmaktadýr. 

Osmanlý çinilerinde diðer bir yenilik, sýr altý tekniði ile yapýlan ma-

vi-beyaz çinilerdir. Camii içindeki yan duvarlarda 37 deðiþik örnek-

li altýgen çiniler bunlarýn en güzel örnekleridir. Beyaz zemin üzeri-

ne birbirinden çok farklý desenlerle koyu ve açýk mavi dekorlu al-

týgen çiniler, aralarýný dolduran firuze üçgen çinilerle bir yýldýz

meydana getirmiþtir. Bu çinileri Þam'da Tavrizi türbesi çinilerine ve

Londra Victoria Albert müzesinde Emeviye Camii’nden geldiði söy-

lenen çinilere bakarak Suriye'ye baðlamak fikri ileri sürülmüþ, di-

ðer taraftan burada, Ýranlý ustalarýn çalýþtýðý kabul edilmek isten-

miþtir. Fakat ne çinilerin hamuru ne de kalitesi, üslubu böyle gö-

rüþlere imkan býrakmaz. Caminin iç mekânýnda bulunan çini süs-

lemelerin Bursa Yeþil Cami’de çalýþtýklarý bilinen Türk çini ustalarý

tarafýndan yapýlmýþ olduklarý kuvvetle muhtemeldir. Bursa Yeþil

Camii çinilerini yapan usta nakkaþ Ali bin Ýlyas'týr. Timurla birlikte

1402'de Semerkand'a gitmiþ orada teknik incelikleri öðrenerek

Bursa'ya  gelmiþ ve daha kaliteli eserler üretmiþtir. Ýran'da Safavi-

ler devrine kadar bu kalitede ve zenginlikte eser yapýlmamýþtýr.

Yeþil Camii ve külliyesindeki çinilerin hemen yakýnlarýnda bulunan

fýrýnlarda hazýrlandýðýný söylemiþtik ve Edirne Muradiye 15.yüzyýlýn

ilk yarýsýnda, Osmanlý süsleme sanatýnýn en cana yakýn eserlerin-

dendir.

Taþ süsleme, caminin taçkapýsýnda, giriþ revaðý kemerleri yastýkla-

rýnda ve pencerelerin alýnlýk kemerlerinde görülmektedir. Kuzey

cephe ortasýna yerleþtirilen taçkapý, dikdörtgen bir kütle olarak

duvardan çok az çýkýntý yapmaktadýr. Taçkapý  iç ve dýþ bükey ya-

rým daire profilli silmeyle üç taraftan çerçevelenmiþtir. Kavsara

baþlangýcýndan zemine kadar olan bölümün, silmelerle uzunlama-

sýna dikdörtgen panoya bölündüðü görülmektedir. Taçkapý niþi

yanlardan birer sütunceyle bitirilmiþtir.Yedi sýra mukarnas dizisin-

den oluþan yaþmak bir sivri kemerle çerçevelenmiþtir. Taçkapý'nýn

yan niþleri üç köþelidir ve üzerinde herhangi bir süsleme bulun-

mamaktadýr. Niþler yedi sýra mukarnaslý  bir yaþmaða sahiptirler.

Son cemaat yeri dört köþeli 6 sütun üzerine beþ gözlü olup, bu

alan da beþ küçük kubbeyle örtülüdür. Camiye giriþ kapýsýnýn ba-

sýk kemerinde, kýrmýzý ve beyaz taþlarla elde edilmiþ renkli taþ

süsleme vardýr. Payelere oturan kemerlerin yastýklarý, iç ve dýþ bü-
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key yarým daire profilli iki silmeyle süslenmiþtir.

Pencereler camide iki katlý olarak, duvardan 5 santim
çökertilmiþ bir yüzeye yerleþtirilmiþlerdir.Yüzeylerde
bir iki sýra silme dýþýnda süsleme bulunmamaktadýr.
Alt kat pencerelerinin kiriþ ve söveleri beyaz mer-
merdendir. Sivri kemerli pencerelerin alýnlýklarý da
yalýn býrakýlmýþtýr. Pencerelerin kemerlerinden ba-
zýlarýnda kýrmýzý-beyaz renkli taþ kullanýlarak renk
geçiþleri  elde  edilmiþtir.

Evliya Çelebi’ye dayanarak Mevleviler tarafýn-
dan kullanýldýðý belirtilen Tire Yeþil Ýmarette
olduðu gibi, Muradiye Camii'nde de iç
mekân, renkli duvar resimleriyle süslene-
rek âdeta bir cennet bahçesi imajý yaratýl-
mýþtýr. Sultan II. Murad rüyasýnda
Hz.Mevlana'yý görür ve Hz. Mevlana on-
dan bir Mevlevihane yaptýrmasýný is-
ter. Ýþte Muradiye Cami böylelikle bir

Mevlevihane olarak yapýlýr(1426). Ancak kýsa süre sonra
Mevlevi Derviþler arasýnda çýkan ve kanla sonuçlanan
kavgalar, Sultan II. Murat'ýn burasýný kapatarak Camiye
dönüþtürmesine yol açacaktýr. Sultan II.Murat, Mevlana
Sülalesinden 5. kuþak Celalettin ile altýncýsý Cemalettin
Çelebi'leri Edirne'ye getirterek, Muradiye yanýnda ayrý-
ca yaptýrdýðý Dergaha yerleþtirmiþtir. Geçmiþ yýllarda
Muradiye Cami'ne Mevlevihane Camisi de denmiþtir. 

Muradiye Camii ile birlikte yaptýrýlan imaret kullanýl-
mayýnca harap hale dönmüþ ve Cumhuriyet'in ilk
yýllarýnda Mevlevihane ile birlikte yýktýrýlmýþtýr.

Muradiye Camisi'nin geniþ haziresinde Edirne

Þairlerinden Enis Recep Dede, Þair Neþati, Hacý

Eþref'in ve genellikle Mevlevi'lerin mezarlarý da

bulunur. Ayrýca Ýngilizlerin Ýkinci Dünya Savaþý

sonrasýnda Edirne'ye sürgün ettikleri

Þeyhülislam ve Türk Bilginlerinden Musa

Kazým'ýn da mezarý buradadýr. 
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