FATÝH
DÝVANI
Yazý: Prof. Dr. Faruk TAÞKALE
Fotoðraflar: Selamet TAÞKIN

“Yedi yýlda tamamlanan
‘Fatih Divaný’ Cumhuriyet döneminde,
klasik tarzda hazýrlanmýþ en önemli
eserlerden biridir ve Fatih Sultan
Mehmed’in þanýna layýktýr.”

Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yýlýnda Ýstanbul’u fethetmesi
dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasý olmuþ, kültür ve
sanat alanýnda önemli geliþmelere sebebiyet vermiþtir. Ýstanbul’un çehresinde yapýlan yenilikler ve deðiþiklikler Türklerin
yalnýz askeri sahada deðil, ayný zamanda kültür ve sanat alanýnda da önemli bir yere sahip olduklarýný göstermektedir.
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Fatih, dünya sanatlarýna hayran ve ilgili bir sultandý. Bu görüþ
ve anlayýþ, zamanýnda ülkede idarî, iktisadî, ilmî ve sýnaî bir
geliþmeye neden olmuþ, mimariden baþlayarak tüm Ýslâm
sanatlarýnda Türk rönesansý denebilecek bir geliþmeye sebebiyet vermiþtir.

Fatih Sultan Mehmed, edip ve þairdir, divan sahibidir. Fatih,
alimdir, ilim adamlarýna hürmetkârdýr. Büyük bir imarcýdýr. Ýstanbul’da yaptýðý yenilikler bunun delilidir. Ýstanbul’un Doðu ile
Batý’nýn kültür ve sanat merkezi haline gelmesine neden olan
Sultan Mehmed Han’ýn, Ýstanbul’da sarayda kurdurduðu
nakýþhanede hattatlar, nakkaþlar ve müzehhipler tam kadroyla

çalýþmaya baþlamýþ, sayýsýz ve mükemmel eserler vermiþlerdir.
Fatih’in sanat terbiyesi; ince ruhlu, hassas, ilim ve sanatýn
hâmisi babasý II. Sultan Murad’ýn etkisiyle daha çocuk yaþlarda dikkati çeker bir özellik göstermektedir. Padiþah olduktan
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sonra birkaç yabancý ressamýn resmini yapmasýna izin
veren ve ölümünden 10 ay önce Venedik’ten getirttiði G.
Bellini’ye bugün dünyaca ünlü yaðlýboya portresini yaptýran genç yaþta Osmanlý Ýmparatorluðu’nun yönetimini
devralan Sultan Mehmed Han’dýr. Fatih Sultan Mehmed’in
çoðu Topkapý Sarayý’nda ve yabancý müzelerde bulunan
yaklaþýk 11 kadar portresi bulunmaktadýr.
Fatih Devri’nin saray nakýþhanesi baþ yöneticisi ve hocasý
Baba Nakkaþ, Fatih Sultan Mehmed’in en yakýn dostlarýndan olmuþ ve Sultanýn tezyinî sanatlara olan olgun
düþünce ve fikirlerinden yararlanmýþtýr.
Fatih döneminde Selçuklu dönemi tezhip sanatý
geliþmiþ ve renkler çoðalmýþtýr. Özellikle Fatih’in kitap
zahriyeleri gayet ince ve zarif kûfî hatlarla hazýrlanmýþ
yeni bir özellik arzetmektedir. Bu dönemde kitaplar, rûmi
ve hatayî motiflerinden oluþan kompozisyonlarla
tezhiplenmiþ olup, tezhipte kullanýlan renkler açýk ve
koyu mavi tonlarý, kýrmýzý, siyah, açýk ve koyu yeþil renkler, pembe ve altýndýr. Fatih kitaplarýnýn ciltleri; yerli ya
da yabancý kumaþlarla kaplanmýþ, etrafý deri bordürlü
kaplar ve deri üzerine sade ya da altýn sürülmüþ þemseli
kaplar olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Ýstanbul’un fethinden 492 yýl sonra, 1945 senesinde Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Edebiyatý
Tarihi Kürsüsü’ne uzun yýllar baþkanlýk etmiþ olan Ord.
Prof. Ýsmail Hikmet Ertaylan, edebiyat alanýnda olduðu
kadar Türk sanatlarýna hizmet etmiþ bir sanatseverdi. Bir
Fatih hayraný olan Ýsmail Hikmet Ertaylan’ýn öncülüðünde,
Ýstanbul’un fethinin 500. yýldönümü için bir albüm hazýr-

lanmaya baþlanýr. Bu eser; Bizans’ýn ilk Türk imparatoru
Fatih Sultan Mehmed’in bugün orijinali Fatih’te Millet
Kütüphanesi’nde bulunan Ali Emirî Efendi’nin bulduðu
Fatih Divaný’ndan seçilmiþ 60 kadar þiirden meydana
gelmiþtir. Topkapý Sarayý Müzesi Kitaplýðý’ndaki iki ciltlik
“Fatih Albümü”nde ise, yalnýz o zamana kadar toplanmýþ
parçalar bulunmaktadýr. Albümdeki þiirler, Cumhuriyet
döneminin en önde gelen hat sanatçýlarý tarafýndan
Sultan Mehmet Han zamanýnda kullanýlan yazý çeþitleri ile
yazýlmýþtýr. Tezhipler, minyatürler ve eserin cildi Fatih
Sultan Mehmed’e sunulmuþ eserlerin, orijinal örneklerinden yararlanýlarak büyük bir özen ve sabýrla
yapýlmýþtýr. Bu divan Güzel Sanatlar Akademisi profesör
ve mezunlarýnýn derin bir aþk ile 1945 yýlýndan 1953 yýlýna
kadar süren çalýþmalarýnýn bir ürünüdür. Albümün
karþýlýklý bir ve ikinci sayfalarýndaki fihrist ve önsöz
Profesör Emin Barýn tarafýndan yazýlmýþ, üç ve dördüncü
sayfalardaki Fatih’in tuðralarýný altýn ile Tuðrakeþ Ýsmail
Hakký Altunbezer yazmýþtýr. Beþinci sayfadaki Fatih’in
minyatürü Hüseyin Tahirzade Behzat, minyatürün etrafýndaki þemse formundaki tezhip ise Rikkat Kunt tarafýndan
yapýlmýþtýr. Altýnca sayfada bulunan þemse formun
içerisindeki, Divanýn adý (Divan-ý Belâgati unvan-ý Hazreti
Sultan Fatih Mehmed Han Avnî rahimehullah) altýn ile
Macid Ayral tarafýndan yazýlmýþ, etrafýndaki tezhip ise
Rikkat Kunt tarafýndan yapýlmýþtýr. Yedi ve sekizinci sayfalarda, Osmanlýca yazýlmýþ sunuþ metni Ýsmail Hikmet
Ertaylan imzalýdýr. Dokuzuncu sayfa ile Altmýþaltýncý sayfalar arasýnda her çift sayfaya bir hattat tarafýndan bir þiir
yazýlmýþ ve karþýlýklý her çift sayfa ayný þekilde bir müzehhip tarafýndan tezhiplenmiþ.
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Divandaki þiirler, Hacý Kâmil Akdik, Necmeddin Okyay, Mustafa
Halim Özyazýcý, Macid Ayral, Nuri Korman, Abdülkadir Yada,
Mehmed Bahaddin, Hamdi, Mahmut Yazýr, Ýbrahim Sâfi, Feyhaman
Duran, Þeref Akdik ve Ali Alparslan tarafýndan deðiþik yazý çeþitleri
ile yazýlmýþtýr. Albümdeki tezhipler baþta Rikkat Kunt ve Muhsin
Demironat olmak üzere, Feyzullah Dayýgil, Þükran Baykut,
Kamuran Soyuak, Selva Altunarut, Ferhunde Orgun, Sýtký Elçin,
Dündar Tahsin Aykutalp, Fevzi Erce ve Serap Türegün tarafýndan
büyük bir özen ile yapýlmýþtýr. Minyatürleri ise Tahirzade Behzat ve
Selim Turan hazýrlamýþtýr. Bugün Mehmet Rado koleksiyonda bulunan, 66 sayfa, 25x40 cm ölçülerindeki bu nefis eserin cildi ile Prof.
Emin Barýn 1958 yýlýnda “Uluslararasý Brüksel Sergisinde” Kitap cildi
Birincilik ödülünü ve madalyasýný almýþtýr. Albümdeki cilt kapaklarýndaki þemse kompozisyon Rikkat Kunt’a aittir.
Yedi yýlda tamamlanan “Fatih Divaný” Cumhuriyet döneminde,
klasik tarzda hazýrlanmýþ en önemli eserlerden biridir ve Fatih
Sultan Mehmed’in þanýna layýktýr.
Hikmet Ertaylan’ýn sunuþ metni
Ulu Hakan!
Bundan 500 yýl evveldi. Bütün dünya insanlarýnýn reþk ve arzu gözlerinin kendi güzelliði üzerine çeken bu þehirler melikesi Bizansý
kendine bend ve teshir ederek tabiiyetin altýna almýþ Türk imparatorluðunun pay-i tahtý haline getirerek her köþesinde bir dârül
fünûn, her kýyýsýnda dârüs-sýnaa kurmuþ, her bucaðýný bir ilim ve
irfan ocaðý, bir hars ve medeniyet kaynaðý yapmýþtýn.
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Þark ve Garbýn âlim, fâzýl, sanatkâr bütün kabiliyetli insanlarý senin
o büyük ve eþsiz huzuruna can atarak koþmaðý, senin, o bütün
faziletlere, bütün likayatlere melce’olan âtýfetine hâk-i pây olarak
sokulmaðý saadetlerin en büyüðü, devletlerin en kutlusu biliyordu.
Türkü, Acemi, Arabý, Fransýzý, Macarý, Almaný, Latini ve Rûmî senin
o yüce namýný dilleri döndüðü, kudretleri erdiði kadar vasýf ve tarife uðraþýyorlardý. Bütün Garbýn cehil ve zulmet içinde çýrpýndýðý,
birbirini yediði bir zamanda sen ülkenize sonsuz bir nur-ý irfan parlatýyor, bütün þiir ve sanat erbabýný o Mesiha nefesinle yaþatýyordun.
O sihirkâr ellerinle kurduðun bu hars ve medeniyet âlemi bütün
þark ve garbý senin kudretine, senin azametine, senin celâdet ve
muaffakiyetine hayran ve sergerdân etmiþti. Seni taklide çalýþanlar, sana benzemeye çalýþanlar, senin yoluna koþanlar, arttýkça
artýyordu. Adýna yazýlan methiyeler cildler doldurur.
Bugün o ulu fethin 500’cü dönem yýlýný kutlamak saadetine eren
biz evlatlarýn senin o celaletli huzuruna eli boþ çýkamadýk. Sana
sunacak armaðan aradýk! Ey ulu Hakan senin takdir ve þükran
nazarlarýmýza serptiðin bî-bekâ incilerden, senin evlatlarýna
rayegân eylediðin eþsiz cevherlerden daha kýymetdar, senin huzuruna getirmeye daha liyakatdar bir þey bulamadýk… Onlarý birer
birer aradýk, zamanýnda büyük bir inâyetinle kurduðun Hat
sanatýnýn rismân-ý sihirkârýna dizerek, zamanýnda sonsuz bir atýfetle beslediðin tersim ve tezhîp sanatýnýn muhafaza-i hüsnine yerleþtirdim. Ve ey ulu hakan 500 yýl evvel bize yadigâr býraktýðýn
hars ve medeniyeti unutmadýk, eserdik beserdik iþte þahitlerini
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bugün yine senin onlarý herkesten ziyade, herkesten iyi takdir ve
teþvik eden huzur-u dehâetine sunmaða geliyoruz diyebilmek
bizim için sonsuz bir saadet olduðuna inanýyoruz.
Ýnan, ey ulu hakan, inan ki onlarý daha nice 500 yýllar, nice 1000
yýllar yaþatmak evlatlarýnýn kýrýlmak bilmek arzularý, yenilemek
tanýmaz azimleri olacakdýr!
Ýsmail Hikmet Ertaylan
Yeni Fatih Divaný’nýn cildini yapan merhum Prof. Emin Barýn, Fatih
Divaný’nýn hazýrlanmasýyla ilgili olarak þunlarý söylemektedir:
“Prof. Ýsmail Hikmet, 1945 yýlýnda, beþyüzüncü fetih yýldönümü
için bir eser düþündüðünü, Güzel Sanatlar Akademisi’nde çalýþan
yeðeni Rikkat Kunt ile bana açmýþtý. Beraber düþündük. Yeni
harflerin kabulünden sonra hayatta kalmýþ son ustalarýna þiirleri
eski harflerle yazdýrmak, müzehhiplerine tezhip ettirmek, o devrin
son yadigârý olarak önemliydi. Tezhip öðretmeni Sayýn Rikkat
Kunt’la önce eserin boyutlarýný tesbit ettik. Eski âherli kâðýtlar
tedarik edildi. Her hattatýn, yazmaya muktedir olduðu yazý çeþidi
kadar þiir yazmasý kararlaþtýrýldý. Yani bir hattat, kaç çeþit yazýda
ustaysa o kadar þiir yazacak, ayný yazýyla iki þiir yazmayacaktý.
Ayný yazýda iki þiir bulunduðu zaman bunun biri, gene kudretli bir
usta olan bir baþka hattat tarafýndan yazýlmýþ bulunacaktý. Takibi
ve gerçekleþtirilmesi maddî olduðu kadar manevî bakýmdan da
hayli aðýr olan bu yükü Prof. Ýsmail Hikmet Ertaylan omuzlarýna
aldý. Yýlmadan, usanmadan yýllarca uðraþtý. Yavaþ yavaþ tamamlanan sayfalarýn hat ve tezhip ücretlerini sanatçýlara ayrý ayrý

ödedi… Hattat Hamit (Aytaç) bütün ýsrarlara raðmen yazamadý…
Bütün sayfalar tamamlandýktan sonra eserin önsözünü yeni
harflerle ben yazdým. Ýstanbul’un fethinin beþyüzüncü yýldönümü
için hazýrlanan bu eser, yýldönümünde muhtelif yerlerde teþhir
edildi ve çok beðenildi. Fatih’in þiirlerinin hazýrlanmasý, büyük
baþarý sayýldý… Prof. Ýsmail Hikmet Ertaylan’ýn ölümüne en büyük
emeli bu kitabý basýlmýþ görmekti. Almanya’da bastýrýlmasýna
teþebbüs etti, ama döviz bulmakta sýkýntý çekileceði anlaþýlýnca
bundan vazgeçti. Milli Eðitim Bakanlýðý, bastýrabilmek ümidiyle
uzun yýllar alýkoydu. Hatta bu iþ o kadar uzadý ki, bunca emek
mahsulü eser bir aralýk kaybolma tehlikesiyle karþýlaþtý. Yazý ve
tezhip sanatlarýnýn son devirdeki en parlak örneklerini veren bu
deðerli eser, emin ellerdedir ve Türk kültürü adýna basýlabileceði
günleri beklemektedir. (Prof. Emin Barýn, “Enyeni Fatih Divaný”,
Türkiyemiz, Akbank Yay., Haziran 1975, Sayý: 16, sh: 23)
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Ýbadetgâhlarý Renklendiren

Ata Yâdigarý Revzenler
Yazý ve Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Cam ve cam eþyalarýnýn tarihi, uygarlýk tarihi kadar eskidir. Cam Ýslam mimarlýðýna "revzen" denilen alçý
pencerelerle girmiþ, kandil, bardak sürahi ve tabak gibi günlük eþyalarda geniþ ölçüde kullanýlmýþtýr. Türk
mimarlýðýnda camýn geniþ uygulama alaný bulduðu revzenler, hem alçý hem cam sanatý açýsýndan büyük
önem taþýr.

Eski evlerde ve saray, cami, türbe gibi yapýlarýn alt sýra
pencereleri üzerindeki ikinci sýrada bulunan süslü pencere;
kafa penceresi. Farsça da pencere anlamýna gelen ''rovzen"
sözcüðü, Osmanlýlarda ''revzen" ya da ''revzen-i
menkuþ=nakýþlý pencere" biçimine dönüþmüþtür. Alçý tutucular arasýna renkli veya renksiz camlar yerleþtirilerek yapýlan
desenli pencerelerdir. Bu pencereler, revzen kelimesi
günümüzde pek kullanýlmadýðý için "alçý pencere" olarak
anýlýr.
Hava almak için açýlýp kapanmasý gereken alt pencereler sade
cam ve ahþap doðramalý, üst sýradakiler ise sabit ve alçý
kayýtlýdýr. Revzenler, renkli camlarla çeþitli desenler oluþturulan bir bezeme panosu gibi tasarlanýr ve mekâna hoþ bir
aydýnlýk verirler. Seçilen desenin uygulanmasý için, renkli camlarýn arasýna alçý kayýt dökme iþinde, lüleci çamurundan faydalanýlýr. Tahta bir taban üzerine, camlarýn formunda çamur
parça yerleþtirilerek kompozisyon oluþturulur.
Camlar bitmiþ formundan biraz büyük
kesilerek çamur parçalan üzerine
oturtulur ve üzerine alttaki ile
ayný biçimde bir kat
çamur daha yerleþtirilir. Böylece camlar iki çamur

Þiþli Camii
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tabakasý arasýnda kalýr ve kenarlarý kayýt boþluklarýna doðru
taþmýþ olur. Çamur adacýklarý arasýndaki kanallara alçý
dökülerek camlarýn kenarlarýný içine alacak þekilde kayýtlar
yapýlýr. Döküm pürüzleri ve kusurlar, çaký ile temizlenerek
düzeltilir. Yüksekteki pencerelerde yer alan küçük þekilli
bezemelerde, aþaðýdan bakýldýðý zaman alçý kayýtlarýn kalýnlýðý
nedeniyle örgenin tam olarak görünmesi engelleneceði için,
kayýtlarýn eðimli dökülmesi gerekir. Bunun için çamur
tabakasýnýn kenarlarý, önceden, istenen eðimde kesilir.
Revzenler de, oldukça küçük örgeli kompozisyonlar yer
aldýðýndan dolayý, alçý kayýtlar çok incedir ve dýþ etkilerle
çabuk bozulur. Önlem olarak, ince nakýþlý camýn duvarýn iç
yüzüne takýlmasý ve dýþa daha basit örgeli, kalýn kayýtlý ikinci
bir revzen takýlarak içtekinin korunmasý düþünülmüþtür.
Birinci türdeki panolara ''içlik'', dýþa takýlan ikinci türdekilere
''dýþlýk'' denir. Osmanlý dini mimarisindeki dýþlýklarda genellikle
yuvarlak, eliptik ve ''filgözü'' adý verilen biçimlerde kayýtlar
kullanýlmýþtýr. Bazen alt sýra pencerelerin üzerindeki
kemerlerin içi de pencere boþluðu gibi ele
alýnmýþ ve (diðer kafa pencerelerinde
olduðu gibi) mavi, kýrmýzý, sarý,
turuncu, mor, yeþil camlý
içliklerle, bir bezeme
panosu gibi tasarlanmýþtýr.

Þiþli Camii
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Sultan Ahmet Firuz Aða Camii

Süleymaniye Camii

Cam ve cam eþyalarýnýn tarihi, uygarlýk tarihi kadar eskidir. Cam
Ýslam mimarlýðýna "revzen" denilen alçý pencerelerle girmiþ,
kandil, bardak sürahi ve tabak gibi günlük eþyalarda geniþ
ölçüde kullanýlmýþtýr. Türk mimarlýðýnda camýn geniþ uygulama alaný bulduðu revzenler, hem alçý, hem cam sanatý
açýsýndan büyük önem taþýr.
Bu süsleme sanatýna, önceleri daha çok büyük
mimari yapýlarda rastlanýrdý. Çok özel ve o büyük
yapýlara ait bir eleman gibiydi. Camilerin
pencerelerindeki o rengarenk camlardý
bize göz kýrpan, baktýran. Veya önemli
bir mekânýn paravanýydý, tablosuydu,
aynasýydý…
Anadolu'ya

gelip

yerleþen

Selçuklular cam eþyayý da beraberlerinde

getirmiþlerdir.

Selçuklu

mimarisinde genelde Artuklular da

Mesih Mehmet Paþa Camii

Osmanlý döneminde birçok cam atölyesi bulunduðu halde büyük
tabaka cam dökülmesi mümkün olmamýþtýr. Çubuklu ve
Beykoz' da bulunana cam atölyelerinde iyi kalite cam ve
billur cam eþyalar üretilmiþtir. Özellikle "çeþmi bülbül"
denilen vazo türüyle büyük ün yapmýþlardýr. Düz cam,
renkli cam ve billur cam olmak üzere 3 tür cam üretilmiþ
ve revzen-i menkuþ (nakýþlý pencere) uygulamalarý
yapýlmýþtýr. Büyük pencere düzeylerinin kaplamasý
için, küçük boyutlu cam parçalan bir kayýt sistemi içinde bir araya getirilerek kullanýlan bir
teknik olan revzen-i menkuþ cam dökme
tekniðinin geliþmesi, renkli camlarýn
dökülmesi, cam kesimini kolaylaþtýran
aletlerin ortaya çýkmasýyla bu
pencereler çok deðiþik tekniklerde
yapýlýr olmuþ ve böylece kendine
özgü bir sanat dalý olmuþtur. Ýþlevsel
görevi yaný sýra dinsel yapýlarýn iç
süslemelerinde vazgeçilmez bir öðe
olmuþtur.

görülen þemsiye denen camlar kullanýlmýþtýr. Selçuklu yapýlarýndaki cam
iþlerinin çok iyi geliþtiði de pencerelerdeki
bazý izlerden anlaþýlmaktadýr. Bu devir
mimarisinde cam âbidevi yapýlarda binalarý
aydýnlatmaktan ziyâde dekoratif bir güzellik veren
Filgüzü

desenli,

alçý

pencereler

kullanýlmýþtýr.

Selçuklularda bu iþçiliðe revzen denilmektedir.
Osmanlý cam iþleri önceleri Selçuklularýn etkisi altýnda geliþip
daha sonra kendine özgü yeni bir üslup meydana getirmiþtir.
Ýstanbul fethinden sonra Osmanlýlarýn cam imalat merkezi olmuþ
ve cam sanayi büyük geliþme göstermiþtir.

Osmanlý döneminde, diðer sanat dallarýnda olduðu gibi alçý revzenlerin en iyi
örnekleri XVI. yüzyýlda görülür. Bunlarda nar
çiçeði, lâle, karanfil gibi klasik süsleme
sanatýnýn kendine özgü motifleriyle geometrik
süslemeler büyük yer tutar. Bu dönemin en baþarýlý
revzenleri arasýnda günümüze ulaþan Ýstanbul
Süleymaniye Camii revzenleridir.
Renkli camýn mimarîye giriþi ve kendine özgü bir sanat oluþturuþuna dair elimizdeki en eski buluntular XII. yy’a aittir.
Oysa, renkli camýn varlýðý ve çeþitli kullaným biçimleri çok eskilere
gider.
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Azapkapý Sokullu Camii
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Ýskenderpaþa Camii
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Söðütlüçeþme Camii

Türklerin Orta Asya'da yerleþtikleri bölgelerde yapýlan kazýlarda
ele geçen cam parçalan, onlarýn bu sanat hakkýndaki ileri bilgilerini ve ince kullaným biçimlerini kanýtlayýcý niteliktedir. Ýran
üzerinden Anadolu'ya gelirken Türkler bu sanatý getirdiler ve
geliþtirdiler. Selçuklu mimarlarý, Artukoðullarýnda da görülen ve
“þemsiye” denilen cam süslemeleri kullandýlar. Fakat Selçuklularýn
son derece incelmiþ ve geliþmiþ vitray örnekleri, Beyþehir Gölü
kýyýsýndaki Kubadâbâd Sarayý kazýlarýnda ele geçen cam parçalarý
ve alçý süslemelerdir.
Osmanlý mimarlarý ise önce Selçuklu etkisinde çalýþtýlar, daha
sonra kendilerine özgü vitray üslûbunu buldular. Evlerde, cami,
medrese, þifahane, saray gibi âbidevi binalarda vitraylar normal
pencere dizisinin üstünde bulunmaktaydý. “Kafa penceresi” denen
bu nakýþlý camlar, bitkisel ve geometrik þekillerle nefis bir bezeme
biçimi oluþturuyordu. Bu camlardan süzülen ýþýklar yapý içinde
deðiþik yansýmalar yapýyordu. Osmanlý vitrayýnýn en güzel örnekleri Süleymaniye, Rüstempaþa, Yeni Cami gibi büyük mabetlerde,
Topkapý Sarayý, Hünkâr Kasrý vb. saray, kasýr ve yalýlarda bulunmaktadýr.

XIII. yüzyýlýn baþlarýnda Fransa'da Chartres þehri vitray sanatýnýn
en büyük merkezi oldu. Chartres Katedrali'nde XII. yüzyýldan
kalma renkli birçok pencere camý varsa da bunlarýn çoðu 12001240 yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. Yapýlara elden geldiðince bol ýþýk
vermek isteyen gotik çað mimarlarý pencereleri gittikçe daha
büyük yapýyorlardý. Bu yüzden kilise süslemeleri, Roma
kiliselerinin iç duvarlarýný kaplayan fresklerden deðil vitraydan
oluþabilirdi.
O devirde renkli cam ustalarý, renk düþkünü çaðdaþlarýnýn zevkini
okþamak için renkleri elden geldiðince çeþitlendirmeye çalýþýyorlardý; bu yüzden Aziz Bernard, perhiz ve çile amacýyla kendi
tarikatýna giren keþiþlerin bundan uzak durmalarýný ve renksiz
camlarý yeð tutmalarýný istemiþti. Hýristiyan cam ustalarýnýn bu
renk araþtýrma düþkünlüðü biraz da Ýncil hikâyelerinden gelir.
Chartreslý ustalarýn ustalýðý sayesinde Beauce, zamanla bir vitray
odaðý haline geldi ve vitraycýlýk buradan bütün Fransa'ya (Bourges,
Paris, Tours, Le Mans, Rouen) ve komþu ülkelere, özellikle Ýngiltere
(Canterbury) ve Almanya'ya yayýldý.
Iþýk Resmi

Hýristiyan sanatýnda da elde bulunan ilk vitraylar XII. yüzyýldan
kalmadýr. O zamanlar Roma resim sanatýyla rekâbet eden vitray,
çok parlak ve göz alýcý renklerde camlarla, perspektifsiz ve
kabartýsýz olarak basit kompozisyonlar halinde yapýlýyordu.
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XIV. ve XV. yüzyýlda vitray deðiþikliðe uðradý. Renkli pencereler
daha büyüdü, camlar daha aydýnlýk oldu. Gümüþ sarýsýnýn ve külrenginin baskýn olduðu beyaz camlar üstünlük kazandý. Resim gibi

Levent Camii
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Kadýrga Sokullu Camii
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Yavuz Sultan Selim Camii

vitray da gerçeðe uygunluðu göz önünde bulundurmaya yöneldi.
XVI. yüzyýlda çoðu oymalý çift kat camlar pek çok deðiþik tona
olanak saðladý. Ama vitray tek cam üstünde renkli bir resim
olmaya yöneldi.

Modern Vitraylar

XVII. yüzyýldan itibaren bu sanat desenden çok etkilendi. Basit
kompozisyonlardan ve az sayýda canlý renklerden oluþan vitray
yapma zevki XIX. yüzyýlda doðdu. Büyük ressamlar (Ýngres,
Delacroix) modeller meydana getirdiler. Geleneðe dayanan ya da
yeni tekniklerden yararlanan vitray böylece anýtsal sanat içindeki
yerini aldý.

meydana getirdi. Maurice Denis buralara Ortaçað'ýnkiler kadar göz

Vitray, doðrudan doðruya renkli yapýlmýþ veya sonradan boyanmýþ
yarý saydam camlarýn, kurþun çubuklar, alçý ya da çimento
yardýmýyla birleþtirilmesiyle meydana gelir.

Cam süsleme sanatý, çok eski zamanlardan beri bilinmektedir.

1920'lerden bu yana daha yalýn bir vitray anlayýþý ortaya çýktý.
Notre-Dame du Raincy Kilisesi'nde Auguste Perret “oyuk duvarlar”
kamaþtýrýcý vitraylar yerleþtirdi. Chagall, Leger ve Bazaine gibi
ressamlar da buna benzer vitraylar yaptýlar, ister figüratif, ister
soyut olsun vitraylar modern mimarîye uydurulmakta ve doðrudan doðruya betonarme içine yerleþtirilmektedir.

Antik Çað’a kadar bu sanat kullanýlýyordu. Cam süsleme sanatý
aslen Doðu Akdeniz’den gelmektedir. O zamanlarda da cam üretimi yapýlýyordu. Kalýn ve küçük boyuttaki camlar, mermerler, bron-

Bu iþte kullanýlan camlar silis (kum), potas (odun külü) ya da soda
(deniz tuzu) yardýmýyla elde edilir. Silis erirken maden oksitleri
karýþtýrýlarak renklendirilir. Sonra üflenir, soðutulur, sonra yapýlacak
desene göre kesilir. Henüz sýcak olan cam çift kat yapýlabilir, ayrý
renkte iki cam levha üst üste yapýþtýrýlýr, ortaya çýkan cam gravür
izlenimi verir.

zlar ve küçük cam parçalarý ile birlikte bu sanat ortaya çýktý. En eski
boyalý vitray örnekleri 9. ve 10.yy’da bulunmuþtur. Daha sonra vitray gotik mimarlýðýnýn yayýlmasýna koþut bir geliþme göstermiþtir.
1260 yýllarýnda yeni bir dönem baþladý. Bu tarihte vitray çok canlý
ancak ýþýðý daha az geçiren renklerden yapýlýyordu. Osmanlý Devleti

Daha önce piþmiþ olan cam, camlaþabilen renklerle boyanabilir ve
bu takdirde yeniden fýrýnlanýr. Daha sonra cam parçalarý birbirine
kaynak yapýlmýþ kurþun çubuklarla birleþtirilir, ondan sonra hepsi
bir arada madenî çerçevelere yerleþtirilir. Küçük cam parçalarýndan
oluþan bu birleþik bütün, esnek olduðundan vitray hem kýmýldatýlabilir, hem de çok dayanýklý olur.

de yapýlarýnda cam süsleme sanatýný kullanmýþtýr. Cami, konak,
saray, türbelerde vs. rastlamak mümkündür. Özellikle bu yapýlarýn
tepelerinde görülen camlarda birleþtirici madde olarak alçý kullanýlmýþtýr. Topkapý Sarayý, Þehzade Türbesi, Süleymaniye Camii,
Yeni Camii bunlara örnek olarak gösterilebilir.
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Tuðra Besmele Hat: Ýsmail Hakký ALTUNBEZER

Besmeleye
Gönül Veren

Hattatlar
Yusuf Coþkun BENEFÞE

Allah Besmele’yi Levhi Mahfuz'a, Adem'in alnýna, Cebrail'in kanadýna,
Musa'nýn asasýna, Süleyman ve Ýsa'nýn diline nakþeylemiþtir. Hz.
Muhammed'in; "Kim Besmele'yi güzelleþtirerek yazarsa Allah onu af ve
maðrifet eyler" sözünü düstur edinerek yola çýkan hattatlar, 1400 yýldýr
bu aþk ve heyecanla binlerce birbirinden güzel Besmele-i Þerif yazagelmiþ olup, hayallerinin sýnýrlarýný zorlamalarýna vesile olunca da orijinal
eserler üretmiþlerdir.

Kûfi Besmele Hat: Emin BARIN
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Muhakkak Besmele Hat: Necmettin OKYAY

Kainatýn Bir Dili Varsa O da Besmele’dir
Peygamber efendimizin Besmele ile ilgili “Kainatýn bir dili varsa o
da Besmele’dir.” Hadisi þerifi hattatlarý aynen çok kuvvetli bir ýþýðýn
kelebekleri kendisine çekmesi gibi Besmele’ye çeker. Bu çekime
kapýlan hattatlar aylarýný, yýllarýný vererek, bedel ödeyerek, tükettikleri enerjileri ile olaðanüstü Besmele kompozisyonlarýna imza
atmýþlardýr. Ýçlerinde bazý derviþ hattatlarýn muazzam eserlerinde
Allah’a karþý edeplerinden imzalarýnýn yerine “Lâedri” (bilinmiyor)
mahlasýný koymuþlar, bu cezbeye kendini kaptýrmýþlar ve kendilerini gizlemiþlerdir. Böylelikle hattatlar ihlaslarý nisbetinde muteber sayýlmýþlardýr.
Besmele kainatý yaratan ve idare eden yüce varlýðýn adýný Kur’an-ý
Kerim’de, bu ad yerine en çok kullanýlan ve 99 Esmâ-ý Hüsnâ
dizisinde ikinci sýrayý alan “Rahman” ile hemen onun ardýndan
gelen “Rahîm” isimlerini toplamýþ kutsal bir metindir. “Esirgeyenbaðýþlayan, lütuf, merhamet ve ihsanýný eksiltmeyen” anlamýndaki Rahman ve Rahîm isimleri ilâhi rahmet ve koruyuculuðun
bütün âlemi kucakladýðýný ifade etmektir.
Heraklius, Hz. Peygamberin gönderdiði “Ýslâm’a davet” mektubunu
okurken alnýndan terler dökülmeye baþladýðýnda sebebini soran-

lara, “Süleyman’dan sonra böyle ‘Bismillâhirrahmânirrahim’ diye
baþlayan bir mektup görmemiþtim” dedi. (Delailün-nübüve 290)
18 Mart 1914 Çanakkale Harbi’nde bulunan bir topçu subayý
anlatýyor: “Çanakkale’de savaþýrken her tetiðe dokunuþumda
‘Besmele’ çekerdim. Attýðým her mermi, düþman cephaneliðine
düþerdi. Bu bir tesadüf deðildi.” Kuran’ý Kerim’de þöyle buyurulmaktadýr: ‘’düþmanlara attýðýn zaman sen atmadýn, ancak Allah
attý…’’ (Enfâl, 8/17).
Besmelenin Yazýlýþýný Hz. Muhammed Tarif Etti
Besmelenin nasýl yazýlmasý gerektiði hususunda rivayet edilen
hadisler olduðunu ifade eden “Gülzar-ý Savab” isimli hat sanatýný
anlatan eser þu örneði veriyor: Hz. Muhammed Besmele’nin güzel
yazmanýn usulünü beyan için Muaviye þöyle buyurdu: “Hokkaya
lika koy, kalemi iðrice kes Besmele’nin (ba)sýný dik yap, (sin)in diþlerini iyice göster, (mim)in gözünü kör etme, Lafza-i Celal’i güzel
yaz, Rahim kelimesini de güzel yaz.”
Allah aþký ile kamýþý mürekkebe batýran ve ona duyduklarý aþkýn
heyecaný ile ismini kaðýda iþleyen hattatlar dün olduðu gibi bugün
de Allah’ýn rýzasýný kazanmak için Besmele yazýlý eþsiz eserler
ortaya koyuyorlar. Çünkü yanýndaki sahabeler güzel bir besme-
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Dîvâni Besmele Hat: Emin BARIN / Tezhip: Faruk TAÞKALE
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Ta’lîk Besmele Hat: Yusuf Çoþkun BENEFÞE

lenin nasýl yazýlacaðýný tarif
eden Hz. Muhammed, onun
adýný en güzel þekilde yazmak
için çaba gösteren hattatlarýn
Cennet’e gireceklerini müjdeliyor. Ýþte bu
müjde tarih boyunca hattatlarýn gözünde hem
Besmele yazýsýna ayrý bir mana katýyor, hem de en önemli çalýþmalarýnda Besleme’ye yer veriyorlar.
Gözlerinin Iþýðýný Kaybeden Hattatlar
Tarihte, güzel bir Besmele yazmak için gözlerinin ýþýðýný kaybeden
hattatlarýn varlýðý Allah sevgisi ve fedakârlýðýnýn nasýl bir yüreðin
ürünü olduðunu gösteriyor. Geçmiþ yüzyýllarda hat sanatýndaki en
ihtiþamlý eserlerin Besmele üzerine yapýlmýþ þaheserler olduðunu
belirten Merhum Hazerfan Üstad Necmettin Okyay’ýn Besmelenin
hattatýn ruhunun tekâmülünde derin bir tesiri olduðu ve huzura
kavuþturduðu yönündeki bu ifadesi, hattatlarýn tarih boyunca
verdikleri ürünlerin neden en çok Besmele üzerine yapýlmýþ eserler olduðunun izahýdýr.

Hattat Kimin
Yazdýðýný bilmeli

Adýný

Besmele yazýsýnda bir baþka
çekicilik vardýr. Gerek ifade ettiði
mana itibariyle gerekse istiflerdeki zengin
estetik ve cazibe Besmele yazýsýnda olduðu kadar
baþka hiçbir yazýda yoktur. Besmele yazarken hattat yaþadýðý
duygularýn çok farklý olduðunu tüm yüreðiyle hisseder. Bu duygu
hiçbir duyguya benzemez. Hocalarýn hocasý hat tarihinin eriþilmez
ekol ismi merhum Sami Efendi diyor ki: “Hattat kimin ismini
yazdýðýndan gafil olmazsa, en güzel yazýlmaya layýk olan
Yaratan’ýn ismini yazdýðýnýn bilincinde olursa, sýrtýný O’na dayarsa,
kaleme güç veren elin O olduðunu tefekkür ederse hadisenin
metafizik boyutuna erer. Bu hal hattatýn orijinal bir Besmele kompozisyonu meydana getirmesine vesile olur.” Veli tabiatlý talîk
hattýn devi derviþ hattatlarýmýzdan merhum M. Hulusi Yazgan
Efendi de talebelerine hattatýn istikameti Allâh rýzasý olduðu
zaman eserlerine Allâh’ýn ‘‘cemal’’ sýfatý tecelli eder. Ve o
sanatkârýn önünü kimse kesemez sözünü kadim dostu ve talebe-
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Ta’lik Besmele Hat: Mustafa Halim ÖZYAZICI Tezhip: Hasan TEKEÇ

Ta’lik Allah Hat: Yusuf Çoþkun BENEFÞE
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Ta’lik Besmele Hat: Mustafa Halim ÖZYAZICI Tezhip: Murat UÇAR

si merhum Hafýz hattat bestekâr Kemal Batanay Efendi anlatýrken
hocasýna
olan
muhabbetinden
dolayý
gözyaþlarýna
hükmedemediðini Üstad merhum Hattat Necmettin Okyay da
sohbetlerinde duygulanarak ifade ederdi:
“KATÝBÝNDEN BAKÝ KALIR NÝCE HATLAR, NÝCE BAKÝ HATLAR BIRAKIR
FANÝ HATTATLAR”
Besmele’nin Fazileti
Bir hadîs-i þerif’de Rasûlüllah Efendiniz “Besmele ile baþlanmayan
her meþru iþ kesik (bereketsiz)tir.” buyurdular. Hz. Ýkrime buyurdu
ki: Allâhü Teâlâ’nýn ilk yarattýðý Levh-i Mahfuz ve Kalem’dir.
Kalem’e emretti ve kalem kýyamete kadar olacaklarý yazdý.
Kalem’in Levh’a ilk yazdýðý “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm”dir.
Allâhü Teâlâ besmeleyi mahlûkât için -okumaya devam ettikleri
sürece- emniyet kýlmýþtýr. Besmele’yi yedi kat semâdakiler de
okurlar. Hz. Âdem’e ilk olarak Besmele nazil olunca, “Besmeleyi
okumaya devam ettikleri sürece zürriyetim azabdan emin
olurlar.” dedi. Hz. Âdem’den sonra besmele kaldýrýldý ve
Hz. Ýbrahim’e Hamd Sûresi’nde nazil oldu. Nemrud
onu ateþe atmak üzere mancýnýða koyunca
Besmeleyi okudu, Allâhü Teâlâ ateþi ona soðuk
ve selâmet kýldý. Sonra tekrar kaldýrýldý ve
Musa’ya indirildi. Hz. Musa, firavunu ve sihirbazlarý besmele ile kahretti. Sonra besmele
tekrar kaldýrýldý ve Süleyman’a indirildi.
Melekler ona “Ey Süleyman, bugün
mülkün tamamlandý.” dediler. Hz.
Süleyman’a Besmeleyi inzal buyurunca, Allâhü Teâlâ “Ümmetine
duyur ki kim Allah’ýn emânýný duymak isterse Süleyman’ýn yanýna
gelsinler.” diye nida etti. Hepsi
geldikleri zaman Hz. Süleyman, Hz.
Ýbrahim’in minberine çýkarak eman
(emniyet) âyetini okudu: “BismillâhirRahmânir-Rahîm”. Bunu duyan herkes
ferahladý. “Biz þehâdet ederiz ki sen
Allah’ýn Rasûlüsün.” dediler. Hz. Süleyman
onu neye okusa emrine amade olurdu,
Süleyman Besmele ile diðer milletlere galip
Sülüs Besmele Hat: Hüseyin GÜNDÜZ Tezhip: Hasan TEKEÇ

geldi. Besmele Hz. Süleyman’dan kaldýrýldý ve Hz. Ýsâ’ya indirildi. Hz.
Ýsâ ve havârîler Besmele ile ferahladýlar. Allâhü Teâlâ “Yâ Ýsâ, biliyor
musun, sana hangi âyet indirildi. “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm” emân
(emniyet) âyetidir, her hâlinde onu çok oku; okumanýn, namazýnýn
baþý Besmele olsun. Kim onu namazdan ve okumadan evvel söylemeye devam ederse kabirde Mûnker ve Nekir onu korkutmaz, ölümü
kolay olur, kabir onu sýkmaz. Rahmetime kavuþur. Kabri nurlanýr.
Kabirden onu vücûdu ve yüzü beyaz olarak hasrederim. Mîzâný aðýr
gelir. Sýrat üzerinde onun nûrunu tamamlarým; böylece cennete girer.
“Saâdete ve maðfirete kavuþtun.” diye kendisine nidâ olunur.
Hz. Ýsâ “Bu yalnýz bana mý mahsustur, yâ Rabbi?” diye sordu. Allâhü
Teâlâ, “Sana ve sana tâbi olanlara ve senden sonra Ahmed’e ve
ümmetine mahsustur.” buyurdu.

Talik Besmele Hat: Yusuf Çoþkun BENEFÞE
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Kûfi Besmele Hat: Emin BARIN

Dua Müminin Silahý Besmele Her Ýþin Baþýdýr
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; “Dua. müminin silahýdýr”. Besmele’de her iþin baþlangýç düsturudur. Hendek harbinde kimsenin parçalayamadýðý kayayý Hz. Muhammed “Bismillah” diyerek vurduðu kazma
darbesi ile parçalamýþtýr. Hz. Mevlana bir sözünde; “Bir doktor hastasýný
muayene etmeye baþlarken Besmele çekerse Allah o hastanýn vücudu üzerinden manevi perdeleri kaldýrýr. Böylece doktor isabetli teþhis
koyar. Aksi halde niþan almadan kurþun atan kimsenin durumuna döner, isabet ettirinceye kadar kaç reçete yazar bozar Allah bilir.” demektedir. Mevlânâ’nýn bu sözünün etkisinde kalan ve Müslümanlýðý seçen
Fransa Týp Fakültesi’nde Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Maurice
Bucaille; “Ameliyata baþlarken Besmele çektiðimde baþarýlý olduðuma
ve Besmele’nin þifaya vesile olduðuna inanýyorum. Besmele çekmeden
ameliyata baþladýðýmda zorlandýðýmýn farkýna varýyorum.” ifadesi Jours’de France mecmuasýndaki röportajýnda dile getirilmiþtir. Besmeleye gönül veren hattatlarýn vücuda getirdiði eserler her iþin baþý olan
Besmeleyi dilimize kolayca yerleþtirebilmemizi saðlamakta, hayýrla neticelenecek iþlerin ancak Besmele ile baþlanan iþler olacaðýný bize sürekli hatýrlatmaktadýr.

Besmele kompozisyonu karþýsýnda “Güzel bir Besmele kompozisyonu
gördüm mü, elim yüreðimde olur.” sözü onun elinin Allâh’ýn huzurundaki âþkýnýn ifadesidir ki, bu heyecan tatmadan anlaþýlamaz.
Kaynakça:
Kasým Kufran, Besmele
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, “Selçuk Besmelelerinden Birkaç Örnek”
Müstakýmzâde, Tuhfe, s. 10,12
Wensinck, Mucem, “Ýsm” md.
Lýsamü’l-Arap, “Besmele” md.
Prof Dr. Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, Ýstanbul 1998, s. 100-104.
Ziya Bilgiç, Besmele Albümü, Ýstanbul, 1991.

Devrin dahi hattatý M. Halim Özyazýcý, 6 yazýyý da mükemmeliyete
yakýn yazmýþtýr. Otoriteler hattat olmak için Halim Özyazýcý gibi olmak
gerekir ifadeleri ile haklý çýkmýþlardýr. Merhum Halim Özyazýcý’nýn bir
Kýta Hat: Hamit AYTAÇ / Tezhip: D. Tahsin AYKUTALP
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Bir Azmin Hikayesi

Hattat Hâmid Aytaç ve
''Gülzâr-ý Besmele''
Yazý: Dr. Süleyman BERK - Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Erkân-ý Harbiye hattatý olarak çalýþýrken, mesâi saatleri dýþýndaki vakitlerini deðerlendirmek için,
Caðaloðlu’nda “Hattat Hâmid Yazý Yurdu” ismiyle dükkan açar. O zamanlarda, memurlarýn ikinci bir iþ yapmalarý yasak olduðundan, dükkanýnda “Hâmid” müstear ismini kullanýr. Durum anlaþýlýnca, memuriyetten
istifa eder ve kendisini tamamen dükkanýndaki iþine verir. Bu arada, “Hâmid” ismi yayýlýp tanýnýnca, Mûsa
Azmi olan asýl ismini deðiþtirerek “Hâmid” yapar. Kendisi bu durumu, “Asýl adým Azmî iken, azmettim, Hâmid
oldum. Þimdi de Allah’a hamd ediyorum. Bu imzaya çok þey borçluyum.” diyerek anlatmaktadýr.

Osmanlý’dan Cumhuriyet’e intikal eden önemli hattatlarýmýzdan biri de Hâmid Aytaç’dýr. Hat sanatýnýn, Osmanlý’dan
Cumhuriyet Türkiye’sine intikalinde kaderin kendisine yüklediði görevi yerine getirmiþ, bu uðurda bedel ödemiþ, büyük
zorluklara göðüs germiþ önemli sanatkârlarýmýzdandýr. Harf
inkýlâbýndan sonra zora giren sanat hayatýný, baþka faaliyetlerle destekleyerek, sanatýný ömrünün sonuna kadar sürdürme
baþarýsýný göstermiþtir.

Hâmid Bey, rumî 1309/1893 tarihinde Diyarbakýr’da Ulucami
Ýmadiye mahallesinde doðmuþtur.(2) Asýl adý Musa Azmi,
babasýnýn adý Zülfikar, annesininki ise Müntehâ’dýr. Büyük
babasý Âdem-i Âmedi, Tuhfe-i Hattâtîn’de adý geçen bir hattattýr.(3)
Diyarbakýr Ulucami bitiþiðindeki sýbyan mektebinde okurken
hocasý Mustafa Âkif Bey’den(4) ilk rik’a yazý derslerini alýr. Daha

Hâmid Bey, harf inkýlâbý yapýldýðýnda, mesleðini býrakmamýþ,
ýsrarla ve sebatla yazý çalýþmalarýna devam etmiþ birkaç hat
sanatkârýndan birisidir. Bu dönemde az da olsa gelen sipariþlere cevap vermiþ, bu arada matbaa kurarak rýzkýný kazanmaya
çalýþmýþtýr. Yazý sanatýndan ömrü boyunca kopmamasýna ve
sebat göstermesine raðmen, genel olarak toplumun hat
sanatýna olan ilgisizliðinden dolayý, hiçbir zaman gerçek iltifatý
görmemiþtir.

sonra gittiði Askeri Rüþdiye mektebinde ressam Hilmi ve yazý
hocasý Vâhid efendilerden epeyce istifade eder. Bu dönemde,
kendi ifadeleri ile Hoca Said ve Ahmed Hilmi efendilerden
sülüs ve nesih yazý dersleri almýþtýr.(5 ) Yazýya fazla önem vermesinden dolayý sýnýfta kalýnca, babasý tarafýndan yazý ile
uðraþmasý yasaklanýr. Yazý aþký aðýr basan genç Hâmid, gizli de
olsa yazý ile uðraþmaya devam eder. Sultan II. Abdülhamid’in
cülûs yýldönümünde, belediyeye Sultan II. Abdülhamid’in

Hattat Hâmid Aytaç sanat hayatý boyunca, Ýslâm dünyasýna yayýlmýþ
þöhreti dolayýsýyla, ders almak isteyenlere meþk verdiði gibi, buradan
gelen sipariþlerle sanat hayatýný idâme ettirme imkânýný bulmuþtur. (1)
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tuðrasýný yapar. Bu çalýþmasýnýn karþýlýðý olarak bir altýn lira alýr.
Babasý, yazý karþýlýðý para aldýðýný öðrenince, koyduðu yazý
çalýþma yasaðýný kaldýrýr.
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Hattat Hâmid Aytaç tarafýndan yazýlan “Hutût-ý Mütenevvia” levhasý. 1- Kûfi 2- Sülüs 3- Celî Sülüs 4- Nesih 5- Muhakkak 6- Sülüs 7- Tevkiî 8- Rikaâ’ (Hatt-ý Ýcâze)
9- Celî Ta’lik 10- Ta’lik 11- Dîvâni 12- Celî Dîvâni 13- Rik’a 14- Rikaâ’ (Hatt-ý Ýcâze) 15- Mührü
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Hattat Hâmid Aytaç’ýn Þiþli Camii giriþ kapýsý üzerinde bulunan celî sülüs müsennâ yazýsý.

1906 yýlýnda Diyarbakýr Ýdadi Mektebi’nden mezun olunca, daha
iyi yetiþmek amacýyla Ýstanbul’a gitmeye karar verir. Baþlangýçta
babasý Ýstanbul’a gitmesine razý deðildir. Çünkü, mezun olduðu
okul kendisini yazý hocalýðýna istemektedir. Fakat Hâmid Bey,
Ýstanbul’a gitme fikrinde ýsrar edince, babasý akrabalarýna da
sorarak oðlunun Ýstanbul’a gitmesine razý olur.
Hâmid Bey, Ýstanbul’da önce Hukuk Mektebi’ne kayýt yaptýrýr ve
bir yýl devam eder. Ertesi yýl, akrabasýndan Cizrelizâde Midhat
Bey’in yardýmýyla Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kaydolur. Bu esnada
babasý vefat edince, hayatýný kazanmak için okula ara verir ve
çalýþma hayatýna baþlar.
Gülþen-i Maârif isimli özel bir okulda yazý hocalýðýna baþlar.
Burada, geleceðin önemli hattatý olan Mustafa Halim [Özyazýcý]
Efendi’ye yazý hocalýðý yapar.(6) Hâmid Bey, Gülþen-i Maârif
Mektebi Müdürü Süreyya Bey vasýtasýyla Erkân-ý Harbiye Matbaasý
Baþ Hattatý Mehmed Nazif Bey’le tanýþýr. Bir yýl sonra, Rusumat
(Gümrükler) Matbaasý hattatlýðýna tayin olunur. Erkân-ý Harbiye
Matbaasý hattatý Nazif Bey vefat edince, açýlan imtihaný kazanarak,
buranýn hattatlýðýna geçer.
Erkân-ý Harbiye hattatý olarak çalýþýrken, mesâi saatleri dýþýndaki
vakitlerini deðerlendirmek için, Caðaloðlu’nda “Hattat Hâmid Yazý
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Yurdu” ismiyle dükkan açar. O zamanlar da, memurlarýn ikinci bir
iþ yapmalarý yasak olduðundan, dükkanýnda “Hâmid” müstear
ismini kullanýr. Durum anlaþýlýnca, memuriyetten istifa eder ve
kendisini tamamen dükkanýndaki iþine verir. Bu arada, “Hâmid”
ismi yayýlýp tanýnýnca, Mûsa Azmi olan asýl ismini deðiþtirerek
“Hâmid” yapar. Kendisi bu durumu, “Asýl adým Azmî iken, azmettim, Hâmid oldum. Þimdi de Allah’a hamd ediyorum. Bu imzaya
çok þey borçluyum.” diyerek anlatmaktadýr.(7)
Hâmid Bey, Ýstanbul’da Hattat Mehmed Nazif Bey, Tuðrakeþ Ýsmail
Hakký Altunbezer, Hattat Kâmil Akdik, Hattat Neyzen Emin Efendi
ve Hattat Hulûsi Efendi’den istifade eder. Hâmid Bey, saydýðýmýz
üstad hattatlardan istifade etmesine raðmen bildiðimiz manada,
klâsik icâzetnâme sahibi deðildir. Çünkü, bir hattattan icâzetnâme
alabilmesi için gerekli süre ders almamýþtýr. Daha çok, zikredilen
üstadlardan istifade ederek kendi kendisini yetiþtirmiþtir. Sanat
hayatýnda yetiþmesini kendisi þöyle anlatýr: “Hocam yok desem
yeridir. Celî sülüs denilen yazýyý Mehmed Nazif Bey’e devam
ederek ilerlettim. Sülüs ve Nesih yazýsýný bazen gittiðim Hattat
Mektebi’nde hoca olan Hacý Kâmil Akdik’e bakarak geliþtirdim.
Zamanýn meþhur tuðrakeþi Ýsmail Hakký Altunbezer’i bir iki kere
ziyaretine gittiðimde tuðra yaparken görmüþtüm. El hareketlerini
zihnime nakþederek tuðra yapmayý öðrendim. Bazen da bu hattatlar dükkâna gelirlerdi. Onlarýn dükkânda karaladýklarý yazýlara

bakarak istifade ederdim.”(8) Talik yazýda, Hâmid Bey Mehmed Es’ad
Yesârî (ö. 1798)’nin bir karalamasýndan istifade ederek geliþtirir.
Hâmid Bey, harf inkýlâbýndan sonra tamamen matbaacýlýk iþlerine
döner. Kabartma etiket ve kartvizit iþleriyle meþgul olur. 1960 yýlýnda Paþabahçe Þiþe ve Cam Fabrikasý’nda iþe girer. Buradan emekli
olduðu 1975 yýlýna kadar, cam üzerine iþlenen yazýlarý yazar. Bu
arada, hayatýnýn büyük kýsmýný geçirdiði, Ankara Caddesi’nde bulunan Reþidefendi Haný’ndaki küçük odasýnda, yazý sipariþlerini yerine getirir.
1980 yýlý baþlarýnda sýhhati bozulan Hâmid Bey, Taksim Ýlk Yardým
Hastahanesi’ne yatýrýlýr. Bir süre sonra tedavi edilerek taburcu
edilir. Mayýs 1980’de tekrar sýhhati bozulunca Haydarpaþa Numune
Hastahanesi’ne yatýrýlýr ve tedavisi yapýlarak hastahaneden çýkar.
Kasým 1980’de artýk sýhhati iyice bozulan Hoca, bu defa Haydarpaþa
Numune Hastahanesi’ne yatýrýlýr. Artýk kendisinde ileri yaþýn
getirdiði hastalýklar da vardýr; aðýr iþitiyor, zor konuþuyor ve dizlerinin üzerinde duramýyordu. Nefes darlýðý da hocayý zorlayan
hastalýklardandý. Osmanlý’dan yâdigar bu büyük sanat çýnarý 18
Mayýs 1982 günü akþam üzeri saat 19.30’da son nefesini verdi. 19
Mayýs 1982 günü, yazýlarýný yazdýðý Þiþli Camii’nde öðle namazýný
müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasý, Karacaahmed Mezarlýðý 8.
Adada bulunan, hattatlarýn pîri Þeyh Hamdullah kabri yakýnýna
defnedildi.(9)
Hamid Bey’in kabri yýllarca metruk bir halde, baþucunda bir iz ve
niþane olmaksýzýn öylece kaldý. Yýllar sonra, 8 Mayýs 1997 Perþembe
günü, Üsküdar Belediyesi himâyesinde, hattatlarýn ve sanatseverlerin katýlýmýyla, hoca nakl-i kubûr yapýlarak, Þeyh Hamdullah’ýn
ayak ucuna defnedildi ve neyse ki baþ ucuna da on beþ sene sonra
da olsa bir þâhide konuldu.

Hattat Hâmid Aytaç, babasý Zülfikâr Aða ve kardeþi Kadri Aytaç’la.

Hattat Hâmid Aytaç, A. Süheyl Ünver’le, Süheyl Ünver atölyesinde.
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Ma’kýlî Besmele

Celî Sülüs Müsennâ Besmele
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Sanatý ve Eserleri:
Hâmid Aytaç, verimli diyebileceðimiz bir sanat hayatý geçirmiþtir. Ders aldýðý ve istifade ettiði üstadlarýn tesirlerini
yazýlarýnýn genel karakterinde görmek mümkündür. Son devrin kudretli hattatý Sâmi Efendi (1838- 1912)’nin istif ve
tashih kudretini, Nazif Bey’in tashih kudretini Hamid Bey’de görmek mümkündür. Râkým’a olan hayranlýðýný devamlý
ifade etmiþtir. Hâmid Bey’in, Þiþli Camii’nde Râkým’a taklîden yazdýðý celî yazýlar bulunmaktadýr.(10)
Hattat Hâmid Aytaç’ýn kendi orijinal istifleri yanýnda, eski üstadlarýn istiflerinden de fazlaca faydalanarak, bol miktarda eser meydana getirmiþtir. Râkým’a takliden Fâtiha suresini yazmýþtýr. Levhalarýnda, harflerin yapýlarýndaki ölçü ve
estetik yanýnda, harflerin keskinliliði, kalem hakkýnýn verilmesi gibi hususlar görülmektedir.
Hamid Hoca’nýn Þiþli Camii yazýlarý, kendisinin gururla bahsettiði eserleri arasýndadýr. Eyüp Sultan Camii kubbe yazýsý,
Söðütlüçeþme Camii’nde mermere mahkuk yazý, Sultanhamam Hacý Küçük Camii Amme Suresi kuþak yazýsý,(11) Ankara
Kocatepe Camii kubbe yazýsý hocanýn önemli eserlerindendir. Hâmid Bey, iki adet Kur’an-ý Kerim yazmýþ, ikisi de
basýlmýþtýr. Bunlardan birisi, tevafuklu tabir edilen ve Lafzatullah’larýn mümkün olduðunca alt alta getirilmesi suretiyle
yazýlmýþtýr. Diðerini ise Hattat Hasan Rýza Efendi’nin matbu bir mushafýna bakarak yazmýþtýr.(12) Hamid Bey’in bunlardan baþka sayýsýz levhasý bulunmaktadýr.

Kûfi Besmele
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Tuðra formunda Besmele

Gülzâr-ý Besmele: Besmele Albümü
Bu yazýda sizlere tanýtacaðýmýz besmele çeþitleri, Ýstanbul’da bir
özel koleksiyonda bulunmaktadýr. Bu yazýlarýn özelliði, farklý hat
çeþitlerinde tek bir ibârenin, besmele’nin yazýlmýþ olmasýdýr. Bu
besmeleler, Hamid Aytaç’ýn sanat kudretini ortaya koymak yanýnda, yazýldýðý ayrý hat çeþitleriyle, sanat yazýlarý hakkýnda bizlere
fikir vermektedir. Hat sanatýndaki yazý çeþitlerini, yazý çeþitleri
arasýndaki nüanslarý görme fýrsatýný elde etmekteyiz.
Ýslâm hat çeþitleriyle ilgili çok çeþitli tasnifler yapýlmakla birlikte,
ana baþlýk olarak, yazý çeþitleri aklâm-ý sitte baþlýðý altýnda toplanmaktadýr. Bunlar: Muhakkak, Reyhâni, Sülüs, Nesih, Tevkiî ve
Rikaâ’dýr. Aklâm-ý sitte dýþýnda, talik, kûfi, dîvâni, celî divâni, rik’a
yazý çeþitleri kullanýlmaktadýr.
Koleksiyonda bulunan besmeleler, on dört ayrý hat çeþidiyle, ayrýca Osmanlý’nýn son döneminin icâdý olan sünbülî hat ve bir yazý
çeþidi olmaktan ziyâde bir yazý karakteri olan celî sülüs hatla
yazýlmýþtýr.(13) Bir adet besmele de tuðra formunda yazýlmýþtýr.

Sünbülî yazý ile Besmele
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Hamid Bey, yazdýðý yazýlarýn kaðýtlarýnýn arkasýna, yazý çeþitlerini
de not olarak kaydetmiþtir.
Koleksiyonda bulunan besmeleler sülüs, nesih, muhakkak, tevkiî,
rýkaa’, celi sülüs müsennâ, dîvâni, celî dîvâni, talik, þikeste talik,
rik’a, kûfi, ma’kýlî, siyakat ve sünbülî hat çeþitleriyle yazýlmýþtýr. Bir
anlamda hattat Hamid Bey besmele ile Hutût-ý mütenevvia’yý
ortaya koymuþtur.
Bu besmelelerden celî dîvani, tevkiî, siyakat, sünbüli, muhakkak,
sülüs, nesih, icâze, rÝk’a, divâni ve kûfi hattý ile yazýlanlarda Neml
sûresi 30. âyetinin ilk kýsmý olan “Ýnnehû min süleymâne ve
innehu” ibâresi de eklenmiþtir.(14) Diðer hat çeþitlerinde bu ibare
konulmamýþtýr.
Müselsel hat ile yazýlan besmele daha önce, Kanûni döneminin
ünlü hattatý Ahmed Karahisâri (ö. 1556) tarafýndan yazýlmýþ olup,
Hâmid Aytaç tarafýndan takliden yazýlmýþtýr.(15) Ýstanbul Türk ve
Ýslâm Eserleri Müzesi Karahisari Albümü 2b sahifesinde bulunan
besmele, altýn varak ile yazýlmýþ olup, harf kenarlarýna siyah tahrir

Siyâkat hattý ile Besmele

Celî Ta’lik hattý ile Besmele

çekilmiþtir. Osmanlý Hat Sanatý tarihi incelendiðinde, Hattat Þeyh
Hamdullah Efendi (1429- 1520)’den sonra ikinci sanat mektebinin
temsilcisi Hattat Ahmed Karahisâri’dir. Osmanlý’da, Þeyh Hamdullah, sülüs ve nesih yazýda bir atýlým gerçekleþtirerek mektep oluþturmuþ; Karahisâri ise daha çok celî sülüste baþarý göstererek
mektep oluþturmuþtur. Celî sülüs istifinde Karahisâri’nin dikkat çekici denemeleri bulunmaktadýr. Karahisâri Albümü’nde bulunan
besmele de farklý bir çalýþmanýn ürünüdür.

“Hatt-ý Sünbülî” olarak isimlendirilen ve Hâmid Bey’in de böyle not
düþtüðü Besmelenin yazýsý ilk defa Hattat Ârif Hikmet Bey (ö.
1918) tarafýndan kullanýlmýþtýr.(16) Aslýnda bilinmeyen bir þey, yeni
ortaya çýkarýlmýþ bir yazý olmaktan çok bilinen bir yazý çeþidinin
yorumlanmasýyla ortaya konulduðu söylenebilir. Bu yazýda kamýþ
kaleminin, daha kývrak kullanýldýðý izlenimi bulunmaktadýr. Bu
yazýda hareke kullanýlmamýþtýr.

Hattat Hâmid tarafýndan Karahisâri’ye taklîden yazýlan Müselsel
Besmele, elbette ki, aradan geçen beþ asrýn sanat geliþiminin
özelliklerini taþýmaktadýr. Aradan geçen onca seneden sonra celî
yazý çok büyük geliþmeler kaydetmiþtir. Burada nazarlarýnýza
sunulan ve Hamid Bey tarafýndan yazýlan Müselsel Besmelede,
kalem hakkýnýn verilerek yazýldýðý görülmektedir. Karahisâri
tarafýndan yazýlan besmelede, celî yazýnýn devrinin özelliði,
yazýlmýþtan çok çizilmiþlik özelliði bulunmaktadýr.

Koleksiyonda bulunan bir diðer ilgi çekici besmele, aslýnda devlet
yazýþmalarýnda, özellikle maliye kayýtlarýnda kullanýlan siyakat’le
yazýlmýþtýr. Bu besmele’de, siyakat yazýsý derli toplu olarak kullanýlmýþtýr.(17) Yazýlýrken bir çok harfi farklý bir hüviyet alan bu yazý
karakteri, burada rik’a yazýsýna yakýn bir tarzda kullanýlmýþtýr.

Tevkii hat ile Besmele

Rikaâ’ hattý ile Besmele
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Müselsel Besmele

Rik’a hattý ile Besmele

Celî Dîvâni hattý ile Besmele
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Muhakkak Besmele

Sülüs Besmele

Nesih hattý ile Besmele

Celî Talik Besmele

Dîvâni hattý ile Besmele
45

* ÝSMEK Hat Usta Öðreticisi

Belgelerinde Siyakat Yazýsý ve Tarihi Geliþimi, Ýstanbul, Osmanlý Araþtýrmalarý

DÝPNOTLAR

Vakfý, 1996, 487 s. ; Mahmut Bedrettin Yazýr, Siyakat Yazýsý, Ankara, Vakýflar

1- Hattat Hâmid Aytaç'tan yurt içinden olduðu gibi yurt dýþýndan da bir çok insan

Genel Müdürlüðü, 1978, 70 s. ; Dündar Günay, Arþiv Belgelerinde Siyakat Yazýsý

ders almýþtýr. Bunlar, kendi ifadesiyle Haþim Muhammed el-Baðdâdi (1917-

Özellikleri ve Divan Rakamlarý, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1974, 259 s.

1973), Yusuf Zennûn, Ali Râvi, Mervânü'l-harbî, es-Semma el-Halebi, Musullu
Cennet ve Japonya'dan Minako'dur. (Bkz. Harfleri Bestekârý Kendini Anlatýyor,
Köprü, sy. 61 (Nisan 1982), s. 13- 14).
2- Hâmid Aytaç'ýn doðum tarihi çeþitli kaynaklarda, 1309 olarak verilmiþtir. Bkz.
Son Hattatlar, 119; Ýsmail Yazýcý, "Hattat Hâmid Aytaç, Hayatýna Umumî Bir
Bakýþ", Hattat Hâmid Aytaç Kitabý, Ýstanbul, Kitabevi Yayýnlarý, 2002, s. 17'de
kendi yazdýðý notta rumî 1309 tarihinde doðduðunu belirtmektedir. Nüfus
Cüzdaný'nda da doðum tarihi 1309 olarak kayýtlýdýr. Fakat bu tarihin, hicrî veya
rûmî takvimden hangisi olduðu kayýtlý deðildir. Burada belirtilen tarih, eðer rûmi
ise, milâdi karþýlýðý ise 1893'tür. 1309 hicrî yýlýnýn milâdi karþýlýðý ise 1891'dir.
(Nüfus Cüzdaný için bkz. Hattat Hâmid Aytaç Kitabý, Ýstanbul, Kitabevi Yayýnlarý,
2002, s. 216.)
3- Bkz. Mustakimzade Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattatin (Nþr. Mahmud
Kemal Ýnal), Ýstanbul, Türk Tarih Encümeni Külliyatý, 1928, s. 110.
4- Bu zat daha sonra TBMM'nin ilk devre milletvekili olan Mustafa Âkif Tütenk'tir.
Bu zatýn hayatý ve fotoðrafý için bkz. Köprü, sy. 61, s. 11; Ýsmail Yazýcý, "Vefatýnýn
II. Yýldönümünde Hattat Hamid Aytaç (I)", Zemzem (Yeni Asya Gazetesi eki), 19
Mayýs 1984; A. mlf. Hattat Hâmid Aytaç Kitabý, 18.
5- Yazýcý, Zemzem (I), s. 4.
6- Kaynaklarda, Hâmid Bey'in, Halim Hoca'ya Gülþen-i Maârif Mektebi'nde
sadece rik'a hocalýðý yaptýðý yazýlý ise de, aþaðýda künyesi verilen makalede
neþredilen meþkte görüleceði gibi, Hâmid Bey, Halim Hoca'ya sülüs, nesih, rik'a
ve celî divâni derslerini vermiþtir. Bkz. Süleyman Berk, "Hattat Halim Efendi'nin
Bilinen Tek Hilyesi", Tarih ve Düþünce, sy. 2002/7 (Temmuz 2002), s. 62
7- Harfleri Bestekârý Kendisini Anlatýyor, Köprü, sy. 61 (Nisan 1982), s. 11.
8- Ali Alparslan, "Hattat Hâmid Aytaç", Hayat Tarih Mecmuasý, sy. 11 (Aralýk
1972), s. 21.
9- Hâmid Aytaç'ýn son yýllarý ve hastalýklarýyla ilgili geniþ bilgi için bkz. Yazýcý,
Zemzem, sy. 261- 262.
10- Þiþli Camii yazýlarýný yazmak için, Râkým'ýn Ýstanbul Trük ve Ýslâm Eserleri
Müzesi’nde bulunan kalýplarýný incelediði bilinmektedir. Bkz. "Türk- Ýslâm Eserleri
Müzesinin Yazý Kýsmý", Selamet, sy. 50 (30 Nisan 1948), s. 6.
11- Bu caminin kuþak yazýsý birkaç yýl evvel yapýlan restorasyonda maalesef
bozulmuþtur.
12- Aslýnda bu tertip Bediuzzaman Said Nursi'ye aittir. Bediuzzaman, Isparta'nýn
Barla nahiyesinde iken Hafýz Osman hattyla yazýlan bir mushafý inceleyerek,
"Allah" ve "Rab" lafýzlarýný iþaretler. Bakara Suresi 282. âyetini sayfa ölçüsü,
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13- Ali Alparslan, celi'nin bir yazý çeþidi olmaktan ziyade bir yazý karakteri
olduðunu belirtmiþtir. Bkz. Ali Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, Ýstanbul, Yapý
Kredi Yayýnlarý, 1999, s. 105.
14- Neml sûresi 30. âyeti besmele ile bir bütün oluþturmaktadýr. Âyeti tam
ibâresi þöyledir: "Ýnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmanirrahîm"
15- Hattat Ahmed Karahisâri tarafýndan yazýlan müselsel besmele, Ýstanbul Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi'nde olup envanter numarasý 1443'tür. Karahisari
Albümü hakkýnda daha geniþ bilgi için bkz. Þule Aksoy, Karahisarî Albümü", P
Sanat, Kültür, Antika Dergisi, sy. 21 (Bahar 2001), s. 66- 75.
16- Ýbnülemin Mahmud Kemal Ýnal, Son Hattatlar isimli eserinde Hattat Ârif
Hikmet Bey bahsinde, vefatý münasebetiyle Tasvîr-i Efkâr gazetesinde Ârif
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17- Siyakat yazýsýyla ilgili daha geniþ bilgi için bkz. Said Öztürk, Osmanlý Arþiv
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Beþ Asýrlýk Bekleyiþ Sona Erdi

Surre-i Hümâyûn Gün Iþýðýnda
Yusuf ILGIN

Osmanlý padiþahlarýnýn katýldýðý ihtiþamlý törenlerle Topkapý Sarayý’ndan yola çýkan surre alaylarý, kutsal
topraklara duyulan hasret ve aþkla kýymetli hediyeler taþýmýþtýr yüzyýllar boyu… Ta ki Haremeyn öksüz
kalana; erini kaybetmiþ taze gelinin paha biçilemeyen çeyizi eve dönene kadar… Beþ asýr hüznüyle
ihtiþamýný kalbine gizleyen bu çeyiz, Topkapý Sarayý’nda düzenlenen muhteþem bir sergiyle gün ýþýðýna çýktý.
Tarih boyunca mukaddes topraklarýn mamur edilmeyi ve hac
yollarýnýn emniyetini saðlamayý kutsal görev olarak üstlenen
halife ve sultanlar, Haremeyn’e (Mekke-Medine) "Surre-i
Hümâyûn" alaylarý ile "Surre" denilen para ve deðerli
eþyalarýn konulduðu keseler ve hediyeler göndermiþlerdir.
Kutsal

beldeye

hediyelerin

gönderilme

iþlemi,

Hz.

Peygamber’e duyulan derin sevgiden dolayý, beþ asýrlýk bir
zaman diliminde her yýl birbirinden görkemli merasimlere
dönüþmüþtür. Böylece artýk ‘surre’ ve surreyi götüren heyet
anlamýndaki ‘surre alayý’ denildiðinde, kutsal topraklara duyulan özlem, Hz. Peygamber’e duyulan muhabbet ve O’nun
soyundan olanlara gösterilen saygý akla gelmiþtir.

Hac dönemlerinde düzenlenen surre alaylarýnda dünyanýn
dört bir yanýndan gelerek Ýstanbul’dan yola çýkan hacý adaylarý
bulunurdu. Kabe’nin yeni örtüsü de bu alay tarafýndan
taþýnýrdý. Hazine deðerinde bir yükle gittiði için de alaya askerler eþlik ederdi. Alayýn geçtiði her þehirde hacca gitmek
isteyenler bu kafileye dahil olur, mukaddes beldelere gidip
yüz sürme imkâný olmayanlar ise, kandil, þamdan, tespih,
mushaf gibi eþyalar ile en kýymetli sanat eserlerini gönderirlerdi. Bu hediyelerin en kýymetlilerinden biri de müzede bulunan
"Kevkeb-i Durri" elmasýdýr. Sultan 1. Ahmet'e babasýndan
kalmýþ, padiþah da bunu "Böyle bir elmas bize deðil 'Alemlerin
Sultaný'na yakýþýr" diyerek Hazreti Peygamber'in kabrine
hediye etmiþtir. Surre alaylarý bu ve bunun gibi pek çok hikaye
ile süslü ve zengin bir geçmiþe sahiptir.
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Haremeyn’e ilk olarak H. 311 (M. 923-24) yýlýnda Abbasî Halifesi ElMuktedir Billah zamanýnda surre gönderilmiþtir. Daha sonra Hicaz
bölgesini hakimiyetleri altýna alan Fatýmîler (909-1171), Eyyubîler
(1171-1348) ve Memlûklar (1250-1517) tarafýndan da bu âdet
devam ettirilmiþtir.
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Osmanlýlarda, Yýldýrým Bayezid (1389-1403) tarafýndan Edirne’den
gönderilen ilk surreden sonra, düzenli olmamakla birlikte hediye
mahiyetinde surre gönderilmeye devam edilmiþtir. Yavuz Sultan
Selim’in Mýsýr’ý fethinin (1517) ardýndan hilafetin Osmanlý
Devleti’ne geçmesiyle birlikte surre gönderme âdeti sürekli hale
gelmiþtir.

Padiþahlarýn da katýldýðý ihtiþamlý törenlerle Topkapý Sarayý’ndan
yola çýkan surre alaylarýyla, Haremeyn ahalisine gönderilen paralar
dýþýnda, Kâbe kapýsý anahtarlarý ve kilitleri, nadir bulunan kýymetli
halýlar, seccadeler, murassa avizeler, yakut-zümrüt iþlemeli þamdanlar, paha biçilmez mushaf-ý þerifler, puþideler (örtüler), ipek ve
altýn sýrma keseler, surre devesinin deðerli taþlar ve altýnla iþlenmiþ örtüleri, buhurdanlar, elbiseler, Mekke Emîri’ne mahsus sýrmalý
ve iþlemeli kaftan, mücevherli kýlýç, tespihler ve daha pek çok
kýymetli eþya Mekke ve Medine’deki mübarek makamlara, seyyidlere, þeriflere gönderilirdi.
Bütün bu yüklerin ve hacý adaylarýnýn bulunduðu büyük kervanýn
en önünde “Mahmil-i Þerif” olurdu. Surre alayýnýn en belirgin
niþanesi olan Mahmil-i Þerif, adýný ve anlamýný, Peygamberimizin
levazýmýný taþýyan deveye verilen “Mahmel” isminden almýþtýr.
Deðerli hediyeleri taþýyan ve sadece hacca gidip gelmek için özel
yetiþtirilmiþ bu develere “Mahmil Devesi” denirdi. Bu develere
baþka yük yüklenmez ve asla binilmezdi. Surre devesinin nesli de
sadece bu iþi yapardý. Develere mercan, lapis lazuli ve gümüþ
iþlemeli örtüler giydirilir, altýn sýrma iþlemeli kadife örtüler içinde
hediyeler taþýtýlýrdý. Bunlar arasýnda o yýlki hacda deðiþtirilecek
olan, Bursa’da saf ipekten dokunmuþ ve yazýlarý ünlü hattatlar
tarafýndan iþlenmiþ Kâbe örtüsü bulunurdu.
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Surre alayý ile hac yollarýnýn emniyetini saðlamak için yol boyunda bulunan Arap oymaklarýna da ‘atiyye’ adý altýnda para gönderilirdi. Haremeyn ahalisine gönderilen surrenin kime, ne kadar daðýtýlacaðý surre defterlerine kaydedilir, surre keseleri ve Mekke
Emîri’ne gönderilen ‘nâme-i hümâyûn’, surre alayýnýn yola çýktýðý
gün Padiþahýn huzurunda mühr-ü hümâyûn ile mühürlenerek, Surre Emini’ne teslim edilirdi.
Osmanlý Devleti'nin ilk Ýslam halifesi Yavuz Sultan Selim Han döneminde gelenekselleþen "Surre-i Hümâyûn" hediyeleri, 1917 yýlýnda gönderilen son surre alayýna kadar devam etmiþtir.
Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Haremeyn topraklarý Osmanlý Devleti’nden ayrýlýrken, Medine Müdafii Fahreddin Paþa, yüzyýllarca Medine’ye gönderilmiþ kýymetli hediyelerin Ýngilizlerin eline geçmemesi için fetva alarak ve bu eþyalarý Ravza-i Mutahhara’da bir deftere kaydettirerek, Ýstanbul’a Topkapý Sarayý’na göndermiþtir.
Beþ asýr boyunca gün yüzüne çýkmayan eserler, ÝBB Kültür A.Þ ve
Topkapý Sarayý Müzesi Müdürlüðü’nün düzenlediði “Surre-i
Hümâyûn” adlý sergi organizasyonu ile tarih ve sanat aþýklarý ile
buluþtu. 15. ve 19. yüzyýllar arasýndaki döneme ait bu kýymetli koleksiyonda bulunan, mukaddes topraklara gönderilen hediyeler,
konuyla ilgili fermanlar ve tutulan zabýtlardan oluþan eþyalar ve
son surre alayýna ait 90 parça resim, Topkapý Sarayý’nýn Has Ahýrlar Bölümü’nde ilgiyle izlendi.
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Deðerli Sanatkâr

Nusret Çolpan'ýn
Ardýndan
Gülbün Mesara
Türk tezyini sanatlarýnda seçkin bir yere sahip olan minyatür
dalý, bir saray sanatý olarak Osmanlý dönemi kitap resminde,
usta nakkaþlarýn geliþtirdiði üslûplar içinde, Türk ruhunu yansýtan mükemmel bir tasvir anlayýþýný aksettiren renkli ve
müstesna bir sanat kolu olmuþtur. Bu özellikleriyle Osmanlý
tarihine ýþýk tutan önemli belgeler olma özelliðini taþýyan, lâkin
içinde yer aldýðý kitap sanatlarý ile birlikte onsekizinci yüzyýl
sonlarý itibarýyla sönmeye yüz tutan minyatür dalý, yirminci
yüzyýlýn ilk çeyreðinden itibaren bu sahalarda yetiþmiþ deðerli hocalarýn ciddi gayretleri sayesinde yavaþ yavaþ yeniden
canlanmýþ, üstadlarýndan feyz alarak alanlarýnda uzmanlaþan
öðrenciler yetiþmiþtir.
Mimar Nusret Çolpan, bu seçkin öðrencilerden biri olarak
minyatür sahasýnda günümüzde eserleriyle söz sahibi olmuþ
sanatkârlardan biri mertebesine yükselmiþtir. Nusret Çolpan’ýn
1972 yýlýndan itibaren Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp
Fakültesi Týp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde Ord. Prof. Dr. A.
Süheyl Ünver ve Azade Akar nezaretindeki sanat seminerler-

ine devamý, Allah vergisi sanat yeteneðini Türk minyatürü
sahasýnda geliþtirmesindeki en büyük âmillerden biri sayýlabilir.
Yýldýz Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi mezunu olan Nusret Çolpan’ýn mimarlýk mesleðiyle birlikte yürüttüðü sanat faaliyetleri
boyunca Türk minyatür üslûbundan kopmayan bir anlayýþ
içinde geliþtirdiði özgün tasarýmlardaki kompozisyon kudreti,
dinamik ve cesur yorumlarý, minyatür sanatýmýzý çaðdaþ bir
boyuta taþýrken, ayný zamanda bu dalý geniþ kitlelere tanýtmaya ve sevdirmeye vesile olmuþtur.
Son beþ yýldýr A. Süheyl Ünver’in kurucusu bulunduðu
nakýþhanemize katýlýmý ile Türk minyatürü sahasýndaki zengin
bilgi birikimlerini yetiþtirmekte olduðu öðrencilerine cömertce
aktaran Nusret Çolpan hocamýzýn ani vefatý, Türk sanat aleminin çok büyük bir kaybýdýr. Yeri doldurulamýyacak bu deðerimiz artýk eserleriyle yaþarken, hatýrasý da gönüllerde var
olmaya devam edecektir.
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Perezeve Deniz Savaþý

Acýmýz
Çok Büyük

baþarýsýnýn en büyük nedeni olmuþtur.
Sanat üslubunun oluþmasýnda þüphesiz Matrakçý Nasuh’un “Seferi Irakeyn” adlý tarihi eserinin etkisi büyüktür. Ancak bu tesir daha
ileriki yýllarda giderek azalmýþ ve Nusret Çolpan’a has bir karakter
ve yorumlama kazandýrmýþtýr.

Cahide KESKÝNER
Nusret Çolpan’ý tanýdýðýmda gencecik bir çocuktu. Tam tarihini
hatýrlamýyorum ama yetmiþli yýllarýn baþýnda olduðunu iyi biliyorum.

Ýstanbul

Babasý ile birlikte Cerrahpaþa Týp Tarihi Enstitüsü’ne gelmiþ, rahmetli hocamýz Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in bir ilim ve irfan yuvasý
olan atölyesine intisap etmiþti.
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Her sanatkârýn içinde coþup taþan ýrmaklar vardýr. Bu coþku bazen
bir kalemin ucunda, bazen bir fýrçanýn ucundaki renklerin
ahenginde, bazen de bir ney’in naðmelerinde sanat eseri olarak
hayat bulur ve ölümsüzlüðe ulaþýr.
Ýþte geride kalanlar, sevgili Nusret’in ardýnda býraktýðý eserlerine
baktýkça, onun köpüren dalgalarýnda, kývrým kývrým raks eden
bulutlarýnda, mimarlýðýnýn da verdiði bir ustalýkla resmettiði
mekânlarýnda onu daima yaþayacak ve yaþatacaklardýr.

Aradan otuz beþ yýla yakýn bir zaman geçmesine raðmen o gün
Hoca’ya göstermek için yanýnda getirmiþ olduðu çalýþmalar, gelecekte yapacaklarýnýn müjdecisiydi. Takdirle izlemiþtik.

Sanat hayatýnýn en verimli yýllarýnda, ondan daha çok þeyler beklerken bizlerden ayrýldýðý için þüphesiz acýmýz çok büyük.

Yýllar geçti, sevgili Nusret çalýþmalarýndaki tempoyu hiç azaltmadý.
Edebi ile yaþadý, sanat adabýna daima sadýk kaldý.

Ancak þunu kabul edelim ki yirmibirinci yüzyýlda Türk minyatür
sanatýnda bir Nusret Çolpan vardý. Ne mutlu bize...

Sanat hayatýnda olsun, özel hayatýnda olsun dengeli, sevecen ve
azimli bir kiþiliðe sahipti.

Sevgili evladým, sana Allah’tan gönül dolusu rahmet niyaz ediyorum.

Beyni ile eli arasýndaki saðlýklý uyum, onun tasarýmlarýndaki

Bütün sevenlerinin baþý saðolsun.
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Ýzmir’in Tarihi

Türk Donanmasý

Boðaziçinde Hisarlar

Osmanlý Ýmparatorluðu Dönemleri

Hisarlar

Ýstanbul Aþýðý
Bir Nusret Geçti
M. Semih ÝRTEÞ

Bir geldi, pir gitti
Yüzünde bir tebessüm vardý,
Eli fýrça tutuyordu, giderken…

Galata Köprüsü

1952’de Bandýrma’da doðan Nusret, çocukluk yýllarýnda esnaf olan
ailesinin iþlerine yardým ederken bir takým resimler yapmaya
baþlamýþtý. Resim defterlerine yapýlan Bandýrma çevresi, vapur
seferleri, deniz ve gökyüzü en çok ilgisini çeken konulardý. Ama
yine bu devrelerde yaptýðý Ýstanbul manzaralarý, camiler, tarihi
mekanlar onun o yýllarda dahi Ýstanbul’a olan ilgisinin bir tezahürü
olup, ileride yapacaklarýnýn ipuçlarýný veriyordu. 1970’li yýllarýn
öncesinde Ýstanbul ile ilgili topladýðý kartpostallar onun ilk resim
arþivini oluþturuyordu. Tarihi mekanlarý içeren
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bu resimleri, ahþap kaþýklar üzerine fotoðraf kadar doðru
resmediyordu. Bir iki santimetre çapýndaki alana inanýlmaz detaylý
olarak yerleþtirdiði Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya resimleri
seyredenlerin hayranlýðýný uyandýrýyordu. Hatta bazý kiþiler bunlarý
yapanýn on sekiz yaþýnda bir delikanlý olduðuna inanmýyorlardý.
Aile büyüklerinden olan Ali Öztaylan Bey’in tavsiye ve yardýmý ile
Nusret, A. Süheyl Ünver’e mektup yazar. Mektupta çeþitli resimler
yaptýðýný fakat hiçbir eðitiminin olmadýðýný, kendisine mektup
yoluyla yardým edilebilmenin mümkün olup olmadýðýný sorar.
Süheyl Bey mektubu okuduktan sonra Azade Akar’dan bir cevap
yazmasýný ve eðitimin muhakkak yerinde yapýlmasý gerektiðini
söyler. Bunun üzerine kýsa bir zaman sonra 1971 senesinde
Nusret, Ýstanbul’a nakkaþhaneye gelir, kendisini tanýtýr ve yaptýðý
resimleri hocalarýna gösterir. Hem Süheyl Bey’in hem Azade
Haným’ýn oldukça ilgisini çeker. Süheyl Bey, Azade Haným’a bu
çocukla muhakkak ilgilenilmesini söyler. Bu nakkaþhane, 900 yýllýk Türk medeniyetinin kültür ve sanat hazinesinin arþividir.
Ruhun güzellikler içinde kendinden geçtiði, bütün dertlerin
unutulduðu kalbin heyecandan sýk attýðý, az nefes alýndýðý bu
nakkaþhane, Türk Tezyini Sanatlar eðitiminin temel taþýdýr. Süheyl
Hoca’nýn baþ yardýmcýsý Azade Akar hanýmefendinin yakýndan
ilgilendiði Nusret, Türk Tezyini Sanatlar eðitiminin yaný sýra
hocalarýnýn teþvikiyle yarým kalan eðitimine Zincirlikuyu Meslek
Lisesi’ne kaydýnýn yaptýrýlmasý ile devam etmiþtir. Meslek lisesinde
veliliðini yapan Azade Akar Hoca, Nusret’in sanat yolundaki
görgüsünün yüksek bir noktaya gelmesinde en büyük paya
sahiptir. Nusret ile tanýþmam 1973 yýlýnda Süheyl Ünver
Nakkaþhanesi’nde
Azade Hoca vesilesi ile olmuþtur.
Nakkaþhane’deki dersler cuma günleri öðleden sonra yapýlýrdý.
Tanýþmamýzdan birkaç hafta sonra Nusret’i restorasyonlarýnda
çalýþma yaptýðým Topkapý Sarayý’na davet etmiþtim. Onun için
heyecanlý bir gün olduðunu söylemiþti. 1973 yýlý nakkaþhanede
eski Türk mezar taþlarý süslemeleri ile ilgili sergi çalýþmalarý yoðun
bir þekilde devam ediyordu. Süheyl Hocamýzýn baþkanlýðýnda
yapýlan bu faaliyetlerin organizasyonunu Azade Hoca yapmaktaydý. Nusret ve benim için bu faaliyetin içinde olmak son derece
gurur ve heyecan vericiydi. 1974 yýlýnýn Mart ayýnda Galatasaray
Y.K.B. Sergi Salonu’nda nakkaþhanedeki öðrenci ve hocalar
tarafýndan açýlan sergi büyük kitleler tarafýndan ilgiyle izlenmiþti.
1974 yýlý sonlarýnda üniversite giriþ imtihanlarýna çalýþmak için bir
araya geliyorduk. Yine bu yýl içerisinde Azade Hoca’nýn
Gümüþsuyu’ndaki evinde yapýlan sanat sohbetleri bizim süsleme
sanatlarýna olan bakýþ açýmýzý olgunlaþtýrýyor ve daha ciddi bakmamýzý saðlýyordu. Bu sohbetlerimiz 1980’li yýllara kadar aralýklý
olarak devam etti. 1975 yýlýnda yapýlan üniversite sýnavýnda ayný
mimarlýk fakültesini kazandýðýmýzý öðrendiðimiz zaman ikimizde
çok sevinmiþtik. Üniversiteye baþladýðýmýz bu yýllar beraberliðimizin daha yoðun geçtiði zamanlardý. 1977 yýlýna kadar olaylý
geçen üniversite yýlarýmýzda eðitimin saðlýklý olarak devam
etmediði okulun neredeyse haftada 2 gün kapalý olduðu sýkýntýlý
günlerdi. O tarihlerde Sultanahmet Cami onarýmýný yapan
babamýn yanýnda boþ günlerde çalýþýyordum.

1970 yýlýnda Fatih Baþhoca Sokak’ta küçük bir atölye açmýþtým.
Aziz Hocam Süheyl Ünver Bey, 1974 yýlýnda burayý þereflendirmiþ
ve “Bugün itibariyle bu konuda tek atölye burasý, sakýn kapatma”
demiþti. 1976 yýlýnda sevgili Nusret bu küçük atölyeye taþýndý.
1980 yýlýna kadar ayný mekaný paylaþtýðýmýz 25 m2’lik bu küçük
atölyede iki küçük masa, bir katlanan yatak, ufak bir kitaplýk, bir
sedir biraz mutfak eþyasý bize yetiyordu. Bu atölyeden kimler geldi kimler geçti… 1974 yýlýnda nakkaþhanede birlikte olduðumuz
Sermet Molu, liseden can dostum Necdet Ýþli, Faik Kýrýmlý bu atölyenin müdavimleriydi. Birlikte Ýstanbul içi sanat gezilerimizdeki
Koca Mimar Sinan’ýn bütün eserlerini ciddi bir þekilde gezer notlar
alýrdýk. Medeniyetin tarihi notlarýný Necdet Ýþli, çinilerini Faik Kýrýmlý anlatýrdý. Biz mimari tezyinatlarýn rölövelerini çýkarýr, stanpajlar
alýrdýk. Bu çalýþmalar mutlaka dosyalanýrdý. Bu arþivleme alýþkanlýðý tabii ki Süheyl Hoca ve Azade Hoca’dan aldýðýmýz feyzlerin neticesinde bize yerleþmiþti. Sayýsýz boðaz sefalarýmýzda mutlaka
Anadolu yakasýna geçerdik. Bazen Anadoluhisarý’nda sanatçý arkadaþýmýz Günseli Özgür’ü ziyaret ederdik. Ýstanbul dýþý seyahatlerimizin odak noktasý Edirne ve Bursa idi. Bu eski Osmanlý baþkentlerindeki gelenekli yapýlarda fotoðraf, rölöve ve desen kopyalarý
alýnýrdý. Defalarca gittiðimiz bu eserler her seferinde baþka bir yüzünü bize göstererek heyecanýmýzý yoðun tutardý. Cerrahpaþa Süheyl Ünver Nakkaþhanesi’nde cuma günü öðleden sonra yapýlan
dersler bizim için ibadet gibiydi. Yaptýðýmýz çalýþmalarý hocaya

göstererek aldýðýmýz teþvikler bizi nasýl keyifli ve canlý tutardý.
Özellikle Azade Hoca’nýn olaðan üstü iltifatlarý bizim bu sanatýn
derinliklerine inmemizde en büyük etkendi.
16. yy’ýn meþhur þehircilik ve topoðrafya ressamý Matrakçý Nasuh
Nusret’in sanat hayatýna yön veren en önemli kiþidir. Kanuni dönemi seferlerinde menziller üzerindeki þehirleri üstten önden
farklý açýlardan tasvir eden Nasuh’un üslubundan etkilenen Nusret, Ýstanbul’da bazý tarihi bölgelerin detaylarýný kendi yorumlarýyla yapmaya baþladý. Onun öncesinde olan resim kabiliyeti, mimarlýk eðitimi, tezyini sanatlardaki çalýþmalarý görgüsünü artýrmýþ, yeni tasarýmlar yapmasýna temel oluþturmuþtu. Bu tarzdaki ilk minyatürü Kýz Kulesi’dir. Sonrasýnda defalarca farklý tasarýmlarda yaptýðý Kýz Kulesi’nin, masmavi denizin ortasýndaki minik adadaki bina, çevresinde uçan kuþlar en sevdiði tablodur. Daha sonra Süleymaniye ve Galata, Rumeli Hisarý, Anadolu Hisarý, Topkapý Sarayý,
Ayasofya, Sultanahmet tasarýmlarýnýn en önemli konularýdýr.
1990’lý yýllarýn baþýndan itibaren Nusret Çolpan, kendi minyatür
üslubunu oluþturmuþtur. Gece-gündüz, bahar-kýþ, deniz dalgalarý,
gökyüzü, bulutlar, tabiat dokusu, aðaçlar ve özellikle bu kompozisyonlarý meydana getiren mimari biçimler, kendi boyutlarý içinde gerçek oranlýdýr. Minyatürlerinde kendine has grafik ile düzenlediði spiraller, vazgeçemediði biçimlerdir. Yapýtlarýnda mutlaka
gerçek bir senaryo varlýðýný vurgularken bölgenin ekolojik özelliðine dikkat ederdi.
200’den fazla deðiþik tasarýmýnýn yer aldýðý 500 civarýndaki çalýþmasý ile, minyatürü kitap sanatýndan tablo görüntüsüne taþýyan
Ýstanbul aþýðý Nusret Çolpan, gelenekli Türk resim sanatýnýn önemli bir sanatçýsýdýr. Taksim-Levent arasý metro istasyonlarýndaki büyük boyutlarda çini üzerine yaptýðý minyatürler onun her zaman
açýk sergisidir. Bazý dünya þehirlerini tasvir eden minyatürleri
onun isminin dünya çapýnda duyulmasýna da sebep olmuþtur.
Hepimizin de bildiði gibi sanatçý eserleri ile yaþar, þimdi Nusret
Çolpan yanýmýzda deðil ama eserleri yaný baþýmýzda. Bu yüzden
Nusret için eserleri yaþadýðý müddetçe, yetiþtirdiði talebeleri onun
yolundan gittiði ve onun üslubunda eserler üretmeye devam ettiði sürece yanýmýzdan ayrýldý diyemeyiz..

Ýstanbul

Zaman zaman Nusret’le cami içinde ve dýþýnda detaylar üzerine
konuþup kubbe ve minarelerden çevreyi izlerdik. Nusret’in Ayasofya’yý Topkapý Sarayý’ný ve Marmara’yý uzun uzun izlerken aldýðý keyif gözlerinden okunurdu. Ýstanbul’un bu en önemli tarihi
bölgesini yukarýdan seyretmek onu müthiþ heyecanlandýrdýðý yýllarda, rüyalarýnda bu eserler üzerinde uçtuðunu saatlerce detaylý
bir þekilde anlatýrdý. Bu yýllarda yoðun çalýþmalarýmýzda ben tezhibin içine gömülmüþ Süleymanname’den bazý detaylar çalýþýrken
Nusret de ilk ciddi minyatür tasarýmý olan ‘Fatih’in Öfkesi’ adlý resmi yapýyordu. Fatih’in atýný hiddetle Haliç’e sürdüðü bu çalýþma
klasik minyatür tarzýndaydý. Bu çalýþmalarýmýz Süheyl Ünver Hoca’dan icazet almamýza vesile olacaktý. 1975-77 yýllarý arasýnda
Nusret’le birlikte Çemberlitaþ’taki Birlik Vakfý’nda tezhip ve minyatür dersleri verirken Süheyl Hoca’nýn da dediði gibi öðretirken öðrenildiðini daha iyi anlýyorduk.
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Türkiye
Boðaziçi

Yýl 1972 idi. Her hafta cuma günleri Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Hoca’nýn Cerrahpaþa Týp Fakültesi’nde Týp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde yürüttüðü Türk Süsleme Sanatlarý derslerine katýlýyordum.
Birgün kürsüye benim yaþlarda bir genç geldi. Yanýnda Hoca’yý tanýyan bir akrabasý vardý. Bir aþevinde çalýþan genç, boþ vakitlerinde tahta kaþýklar üzerine þehir manzaralarý yapýyormuþ… Tahta
kaþýklarý Süheyl Hoca’nýn takdirine sunmak istediklerini söylediler.
Baþýmý eðmiþ önümdeki örneði çalýþýrken dikkat kesildim. Birbirinden güzel bezenmiþ kaþýklar elden ele dolaþmaya baþlamýþtý… Hepimiz hayran kaldýk. Bu genç doðuþtan sanatçýydý… Nefis renk
uyumlarýyla küçücük yapýlar, kaþýklarýn avuçlarýnda þirin þehir
manzaralarý oluþturmuþtu. Ýçimden, “Yarabbim bu ne yetenek”
dedim. Ýþte bu yetenek, Nusret Çolpan idi. O sýrada Azade Akar haným Süheyl Hoca’ya yardýmcý oluyor, süsleme derslerine katkýda
bulunuyordu. Azade Haným o anda, hiç düþünmeden Nusret’e sahip çýkmaya karar verdi. Bundan sonraki hayatý boyunca manevi
annesi olacaktý… O gün hayatýnýn seyri deðiþen Nusret Çolpan, önce Zincirlikuyu Yapý Meslek Lisesi’ni daha sonra da Yýldýz Üniversitesi Mimarlýk Bölümü’nü bitirdi. Ama kaþýklarý süsleyerek baþladýðý minyatür çalýþmalarýný hayatýnýn en önemli bir parçasý olarak
sürdürecekti…

Nusret Çolpan’ýn
Aramýza Katýlmasý
ve Aramýzdan
Ayrýlýþý
Nil SARI
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Diyebiliriz ki neredeyse iki yüz yýl boyunca Türk minyatür sanatýnda yeni bir üslup geliþtirilemediði gibi, var olanlar da, baþta Süheyl
Hoca ve öðrencileri olmak üzere, bir iki çevre dýþýnda neredeyse
unutulmuþ gitmiþti. Minyatür sanatýnýn geliþebilmesi için önce en
doðru bir þekilde öðrenilmesi gerekir ama yalnýzca ustalýk da yetmeyecektir. Sanatýn kendi ölçüleri çerçevesinde yeni görüþler ve
yorumlar da gerekir. Ýþte bu alanda en büyük çýkýþý yapan Nusret
Çolpan, kendine özgü üslubu ile dünya müzelerine ve piyasalarýna açýldý. Böylece minyatür sanatýnda Türk üslubunun, Ýran
sanatýndan farklýlýðý çaðýmýzda da ortaya konmuþ oldu.
Altý yýl kadar önce Süheyl Ünver Nakýþhanesi Baþkaný Sayýn Gülbin
Mesara’nýn daveti üzerine Nusret Çolpan Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp
Fakültesi Deontoloji ve Týp Tarihi Ana Bilim Dalý’nda minyatür derslerine baþladý. Önce öðrencisi Þermin Ciddi, sonraki dönemde de

Fatih’in Öfkesi

öðrencisi Gülçin Anmaç, Nusret’in yardýmcýsý olarak zevkle
çalýþtýlar. Nusret’in mükemmel yetiþen öðrencileri son dört yýldýr
Sivas, Kayseri, Amasya ve Konya’da düzenlenen Türk Týp Tarihi
Kongreleri bünyesinde açýlan sergilere özgün eserleriyle katýldýlar
ve pek çok beðenildiler. Nusret, öðretmenliði sýrasýnda kendi bilgi
ve belgelerinin yaný sýra, üslubunu da öðrencileriyle paylaþtý. Öyle
ki, öðrencilerinin yetenekleri ve zevkleri Nusret’in yorumuyla
biçimleniyordu. Rehberlerini kaybeden bu öðrenciler bundan
sonra da birikimlerini çalýþmalarýyla sürdürmek azmindeler.

bilir daha hangi baþarýlara imza atacaktý demekten kendimi
alamýyorum. Ama çok iyi bildiðim bir þey var, o da, hocayý öðrencisi yaþatýr. Eminim ki büyük gayret ve emekle yetiþtirdikleri
Nusret Çolpan’ýn sanatýný geliþtirerek yaþatacaktýrlar. Büyük eserler verenler hiçbir zaman ölmezler. Nusret Çolpan da sanatýyla
aramýzda daima yaþayacaktýr. Ebedi istirahatgahýnda nur içinde
yatsýn.

Nusret Çolpan öyle bir dost insandý ki, uzun zaman sürelerinde
birbirimizi arayýp görüþemediðimizde bile bilirdim ki Nusret
isminde bir arkadaþým vardýr ve ona ne zaman ihtiyacým olsa bana
elini uzatacaktýr. Çok yardýmsever ve hayýrsever idi. Tüm
meþguliyetine raðmen her yere ve herkese koþuþurdu. Örneði,
Fakültemiz Týp Tarihi Müzesi dolaplarýnýn ve teþhir panolarýnýn
yapýmýnda hemen yardýmýmýza koþmuþ ve kâr almadan hizmet
vermiþti. Salonlarý her gezdiðimde onun iyi niyetini yeniden
hissediyorum. Hayatýný emeðiyle kazanýyor olsa da gerektiðinde
hemen fedakarlýk yapmasýný bilirdi.

Nusret Çolpan’ý sanatýnýn doruðundayken genç yaþta kaybettik.
Son yýllarda yeni bir minyatür üslubunu geliþtirme arayýþýndaydý.
En üst zirveye taþýdýðý ve hepimizin tanýyarak hayraný olduðu
özgün üslubunu tamamladýðýný düþünüyordu. Daima yeni gelecekler tasarlayan, hep ileriye bakan bir sanatçýydý. Yaþasaydý kim

Kýz Külesi

Ýþlerimin yoðunluðu sebebiyle arayamadýðým uzun zaman süreleri
için hiç serzeniþte bulunmazdý. Son görüþmem ölümünden bir gün
öncesinde, perþembe günüydü… Yine desteðini istemek üzere
kendisini telefonla aramýþtým. Eski bir dost olarak yine hatýrþinas
davrandý. O sýrada torunuyla oynuyordu, çok mutlu olduðunu hissettim. Oðlu Hasan da yanýndaydý. “Hasanlar çok tatlý oluyor, senin
de bir Hasan’ýn var, deðil mi” dedi. “Evet, benim de bir Hasan’ým
var, çok tatlý, benim de torunum olur inþallah” dedim. Salý günü
onunla görüþmek istemiþtim, “muhakkak geleceðim” dedi, ama
kýsmet olmadý…
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Haydarpaþa

Top Kapý Sarayýnda Kutsal Emanetler

O’nun Anýsýna

Onun esas yeteneði ortaokul döneminde ortaya çýkmaya baþladý.

Caným kardeþim Nusret Çolpan’ýn ardýndan:

memiþ, kendilerinde tutmuþlardý. Onun ortaokul ve lise arasý oku-

Harika resimler yapar, öðretmenleri tarafýndan takdir toplardý. Sene sonu sergisi için yaptýrdýklarý resimleri öðretmenleri geri vermadýðý bir dönemi oldu. O dönemde minyatür maketler yapardý.

Gülten DÜNDAR (Ablasý)

Jilet ile beyaz sabun kalýplarýndan oyarak, yontarak Sultan Ahmet
Camii ve Ayasofya gibi eserlerin minareleri dahil en ince detayýna

Hiç beklemediðimiz bir anda, çok sevdiðimiz kardeþimizi canýmýzý

kadar maketlerine yapar herkesi hayran býrakýrdý. O yýllarda Ban-

kaybettik. Bir seyahate gitmiþ de geliverecekmiþ gibi ayrýlýverdi

dýrma’da tanýnmaya, kendinden söz ettirmeye baþladý.

aramýzdan. Alýþmak çok zor, acýmýz büyük. Ýnsanlar doðar ve ölür,
bu bir gerçek ve herkes için geçerli. Ancak iz býrakanlar az olur. O

Bandýrma eþrafýndan saygýdeðer büyüðümüz Ali Öztaylan, babam-

dolu dolu yaþadý, kýsa ömrüne çok þey sýðdýrdý. En verimli çaðýnda

la kardeþ çocuklarý idi. Kendisinin Süheyl Ünver ile dostluðu ve ar-

hayata veda etti. O, ayakta koþtururken gitti, “ Aðaçlar ayakta

kadaþlýðý vardý. Ünver hoca kendisini ara sýra ziyarete gelirdi. Böy-

ölürmüþ” misali ama eserleri hep yaþayacak inþallah.

le bir ziyaretinde kendisine Nusret’ten bahsediyor, tanýþtýrýyor.
Süheyl Ünver hoca kardeþimdeki yeteneði fark edip ýsrarla Ýstan-

Çocukluðunda da bir baþkaydý çok özeldi o. Hatýralarý pek çok. Bir

bula gelmesini, aksi takdirde böyle bir yeteneðe yazýk olacaðýný

iki tanesini sizinle paylaþmak isterim. Sürmeli gözlerinde hep bir

söylüyor. Ablamýn da Ýstanbul’da ikamet ediyor olmasý iþi kolay-

ýþýk parlar, ileriye dönük hayaller kurar, zaman zaman bizimle

laþtýrýyor. Babamýn da onayý ile Nusret’inde

paylaþýr, bizi þaþýrtýrdý. Sanata, güzelliklere düþkünlüðü o günler-

önemli yeri olan Ýstanbul dönemi baþlýyor. Lise ve üniversite öð-

den belliydi.

renimi ile paralelinde minyatür dönemi ve bilinen devamlý geliþen

kader çizgisinde

sanat hayatý...
Okul öncesi dönemde bana resimler çizdirir ve bu resimler isteði
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doðrultusunda, deniz, gemi, yelkenli aðýrlýklý olurdu. O resimleri

Yaptýðý eserleri onun için çok önemliydi, deðer verilmesi onu çok

hayran hayran seyreder, adeta onlarla yüzer, engin ufuklara yol

onore eder, mutlu olurdu. Amatör suluboya çalýþmalarýndan tah-

alýrdý. Hiç unutmam genç kýzlýk döneminde iþlediðim nakýþ ve el

ta kaþýk ve bir tabaðýný hediye etmiþti, her görüþtüðümüzde bana

iþlerini de hayranlýkla seyreder, nasýl yaptýðýmý sorar, ilgilenirdi.

sorar, duruyor dediðimde güzel yüzünde tebessümler belirirdi.

Galata Mevlevihanesi

Mevlana Türbesi

En son bir ay kadar önce Konya’ya sergi için geldiðinde yine sordu,
çýkardým verdim, “al senin olsun” dediðimde çocuk gibi sevindi.
Zaten bir tarafý hep çocuktu, onun için çocuklarla çok iyi anlaþýr,
onlarý hediyelerle sevindirmek onun özelliklerindendi. Sevgi dolu

Sevgili Babam
Büyük Oðlun Nasuhi Hasan Çolpan

idi, iþini sevdi, sanatýný sevdi, insanlarý sevdi, sevgi verdi, sevgi
buldu. Tevazu içinde yaþadý. Paylaþmayý seven bir insandý. Sahip

Aile ve arkadaþ çevresinde, doðuþtan gelen resim kabiliyeti,

olduðu her güzelliði, yaþadýðý olaylarý, seyahatlerini vs. yakýnlarý ile

mütevazýlýðý, hayýrseverliði ve güler yüzüyle tanýnýrdý, sevilirdi.

paylaþmaktan zevk alýr, mutlu olur ve mutlu ederdi.

Sanatýný hiç yorulmadan aþkla icra eder, resimlerinin takdir toplamasýndan büyük memnuniyet duyardý. Küçüklüðümde yaptýðým

O minyatür sanatýna çok þey katmýþ, kendine has bir tarz mey-

resimlerle gurur duyardý. Benim ve kardeþlerimin tüm resim

dana getirmiþtir. Ortaya koyduðu eserleri onun en açýk delilidir.

defterlerini, okul öncesi resimlerimizi eksiksiz biriktirmiþ, hepsine

Yakýnlarý ve son dönemde yetiþtirmeye emek verdiði tale-

tarih atmaya da önem vermiþtir. Günlük tutma ve iþlerini not

belerinden birileri ondan aldýðý cevherle onun býraktýðý yerden

almayý hep önemser, günlüklerine o günün önemli olayýna dair

devam ederler inþallah…

küçük resimler kondururdu. Arþivine çok önem verirdi, yeni
iþlerinde faydalanmak üzere, akla gelebilecek her tür konuda

O manevi iç zenginliði, ahlâký, sanatý ve kiþiliði ile örnek bir
insandý. Arkasýnda yeri zor doldurulacak bir boþluk býraktý, ne
mutlu ona ruhu þad olsun.

dokümaný mecmualardan kesip, oluþturduðu konulu dosyalardan
ve kütüphanesinden çok faydalanýrdý. Minyatür sanatýný benimsetmek ve sevdirmek için kýsa sayýlabilecek bir zamanda iyi
mesafeler kat etti. Son sekiz yýldýr bende, babamla birlikte çalýþmakta, mimari ve minyatür iþlerinde yardýmcý olmaktaydým, artýk

Ailesi olarak o bizim medarý iftiharýmýz, gurur kaynaðýmýzdý. O hep

her þeyi bana ve aileme emanet. Þimdi, yazamadýðým sayýsýz

güler yüzlüydü, gülerek gitti. Onun gülen yüzünü çok özleyeceðiz.

güzel anýsýyla kalplerimizde, eþsiz eserleriyle göz bebeklerimizde.

Rabbim bizlere ve onu bütün sevenlerine sabýr versin. Ona rah-

Kucaklayabildiði tek torunu Taha’mý sevdi, ailesini sevdi, yaþa-

metiyle muamele etsin, derecesi ali makamý, cennet olsun. Allah

mayý sevdi, Ýstanbul’u sevdi. Sevdiði yolda çalýþmayý sevdi, Rabbini

ondan razý olsun, habibine baðýþlasýn. Ve bizi ebedi âlemde buluþ-

sevdi, beklemeden ona gitti...

tursun. Amin…

Seni çok özlüyoruz…
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Sivas Divriði

Deðerli Hocam
Nusret Çolpan
Gülçin ANMAÇ

Ýstanbul’un Fethi

Mimar ve minyatür sanatçýsý Nusret Çolpan yaklaþýk altý sene boyunca, Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalý’nda bulunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Nakýþhanesi’nde, yoðun iþlerine raðmen hocasýna duyduðu vefadan dolayý
bizim minyatür dersleri hocalýðýmýzý üstlenmiþtir. Her zaman engin bilgisini, arþivini ve tecrübesini paylaþtýðý bu derslerde Nusret
Bey öncülüðünde yaptýðýmýz çalýþmalar; Türk Týp Tarihi’nin Sivas,
Kayseri, Amasya ve Konya’da düzenlenen kongreleri bünyesinde
açýlan sergilerde takdirle karþýlanmýþ ve tezhip grubunun çalýþmalarýyla birlikte kitap olarak basýlmýþtýr. Kendi atölyesinde ve çalýþmalarýnda da severek eþlik ettiðim deðerli hocamýn yaptýðý iþlerini, bu sanattaki amacýný ve vizyonunu kýsaca anlatmaya çalýþacaðým.
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Minyatür sanatýndaki öðrenme ve geliþme süreci zorludur. Geleneksel sanatlarýn mantýðýný, kurallarýný, ilk olarak tezhip eðitimi ile
öðrenir, el maharetinizi geliþtirirsiniz. Daha sonra eski dönemlerdeki deðiþik ekollerin minyatür eserlerini kopya olarak çalýþýr,
kompozisyon ve boyama tekniklerindeki farklýlýklarý algýlarsýnýz.
Özgün eserler üretmeye çalýþtýðýnýzda ise bir býçak sýrtýnda ilerlersiniz; yapmaya çalýþtýðýnýz minyatür her an bir kopya, kolaj, grafik-tasarým, illüstrasyon ya da naif resme dönüþebilir. Bu sanat
için gerekli olan; geleneksel sanatlara ait çizim ve boyama özelliklerini bilmek, nakkaþ titizliðine sahip olmak ve özgün eserler
üretme yeteneðidir. Bu gerçekler minyatür sanatçýlarýnýn az oluþunun nedenini de bize anlatýr. Minyatür yaparken bir yönden

kontür, iki boyutluluk, perspektifin olmayýþý, gölgesiz boyama gibi
çeþitli kurallara sadýk kalmanýn zorluðunu yaþarken diðer yandan
da bir konuya ait birçok düþünceyi beraber anlatma, farklý zaman,
mevsim, hikaye ve mekanlarý biraraya getirme þansýný yakalarsýnýz.

Minyatürde; sanatýndan etkilendiði Matrakçý Nasuh’un þehir belgeleme ustalýðýný, arþiv oluþturarak her þeyi kaydedip biriktirme
özellliðini, mimari eðitimin verdiði kompozisyonda çözüm üretme
yeteneðini, yaratýþtan gelen fikir zenginliðini nakkaþ titizliðinde
tüm eserlerine yansýtmýþtýr. Hocamýzýn minyatürlerindeki zenginlik ve yoðunluk, þehri, mekaný, tarihi, hikayeyi, mevsim ve zamaný bir çalýþmanýn içinde bütün olarak ele almasýndandýr. Bu da sanat birikiminiz, yeteneðiniz ve baþarýlý kompozisyon oluþturabilme yetkinliðiniz öncesinde, ayrýca çalýþtýðýnýz konuya hakim olma,
yeterli bilgiye ve arþive sahip olmak ile mümkündür. Minyatür çalýþmalarýmýzda hocamýz, geleneksel sanatlara ait olan hat, tezhip
ve çini desenleri ile malzeme olarak altýn kullanýldýðýnda eser baþarýlý ve doðru olmasa bile insanlara klasik minyatür parçasý çaðrýþýmý yapacaðý için bu öðeleri kullanmamýzý kolaycýlýk olarak görür ve daha zor olaný baþarmamýzý, bunlarýn avantajýna sýðýnmadan her zaman evrensel resim dünyasýndan bakýþla çözüm üretmemizi isterdi.

Çanakkale

Geleneksel sanatlarýmýza ait birçok eserin ortaya çýkartýlmasý, korunmasý, hatýrlanmasý ve bunun gelecek nesillere aktarýlmasýnda
büyük emeði olan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver hocamýzýn sahip
çýktýðý ve Azade Akar hocamýzýn eðitim sürecinde hep desteklediði Nusret Çolpan, geçmiþiyle uzun süreli, ciddi bir hafýza kopukluðu yaþayan minyatür sanatýnda, önünde kendi uslübunda bir örnek de olmadan tek baþýna yol almýþ, tarihimize ve kültürümüze
özgü ve bizi bize en güzel þekilde anlatan bu sanatýmýzý yeniden
hatýrlama, yüzleþme, tanýma ve tanýtma misyonunu üstlenmiþtir.

Küçük yaþlarýndan itibaren resim yeteneði bilinen ve hocalarýnca
da desteklen Nusret Bey, daha ergen yaþlarda ahþap kaþýklarýn
üzerine yaptýðý çalýþmalarýnda geleneksel sanatlarý tanýmamasýna
raðmen o üslupta çok incelikli iþler yapmýþtýr. Ýlk çalýþmalarýnda bile tarihi konular ve þehir ön plandadýr. Bu eserlerde daha yalýn olsa da Osmanlý minyatürlerinde olduðu gibi tarihi, birkaç konu ve
hikayeyi beraber anlatma çabasý vardýr. Üniversite ve sonrasýnda
ise istenilen konuya göre araþtýrýp çalýþýlmýþ çok sayýda afiþ, dergi
kapaðý ve broþür tasarýmlarý bulunmaktadýr. Suluboya çalýþmayý
hep sevmiþtir, doðadan hemen gözlemleyip, çizip, boyadýðý çalýþmalarý ilk dönemlerinde oldukça fazladýr. Minyatür yaparken yorulup, gene minyatür yaparken dinlenen hocamýz, bazen bir gecede yaptýðý bir suluboya resmi getirir ve ‘’bununla dinlendim’’ derdi.

Nusret bey’in minyatür aþkýna denk düþebilecek þey, herhalde Ýstanbul’dur, her zaman ‘Bizim bütün þehirlerimizi, kültürümüzü,
tarihimizi birarada barýndýran bu þehri çalýþmaya ömürler yetmez’ derdi. Nusret Bey aklýna nakþettiði bu þehrin her noktasýný
tarihiyle, konumuyla beraber çok iyi bilir ve bize de öðretirdi. Sor-

Bursa

Sanatýnýn her döneminde tarihimize ait ve konulu çalýþmalar
yapmýþ olan hocamýz, Dýþiþleri Bakanlýðý için yapýlan ve tüm Osmanlý tarihinin anlatýldýðý sekiz ayrý parçada her bir dönemi tarihi, önemli olaylarý, kiþileri ve geliþmeleriyle beraber iyice araþtýrmýþ ve bunlarý çalýþmalarýna özenle yansýtmýþtýr. Orhan Gazi’nin
rüyasý, Nuh tufaný, Ýstanbul’un fethi, Preveze deniz savaþý, eski Ýstanbul gibi birbirinden farklý konular hocamýzýn minyatürlerinde
yer bulmuþtur.

61

Ankara ve Meclis

duðumuz herhangi bir eseri anýnda her yönüyle ve çevresiyle beraber resmedip, bir de tarihi ve hikayesini de anlatýrdý. Çok farklý
dönem ve açýlardan çalýþtýðý Ýstanbul’da hikayelerin ve tarihi gerçeklerin doðruluðuna, binalarýn konumuna çok dikkat ederek çalýþmýþtýr. Ýstanbul minyatürlerinde geçmiþi çalýþtýðý gibi, çok daha
zor olmasýna raðmen gününümüzü de anlatmayý baþarmýþtýr. Minyatürlerinde Kapalýçarþý’nýn karmaþasýna dalmadan hareketliliðini,
Haydarpaþa’nýn dinamikliðini, Beþiktaþ’ýn ruhunu veya Levent’in
gökdelenlerini hisseder, Galata Mevlevihanesi’nden birden Konya’ya baðlanýrsýnýz.

Farklý malzemeleri her zaman cesurca deneyip, sanatta tüm yeniliklere açýk olan hocamýz; zemin olarak ebruyu kullandýðý zaman
minyatürü onun akýþýna göre yerleþtirmiþtir. Yaygýn olarak suluboya yada guaj ile yapýlan, ama artýk kitap sayfalarý arasýndan çýkýp duvarlara konulan minyatürü yeni malzemelerle ve büyük
ebatlarda çalýþmýþtýr. Türk Minyatür Sanatý’nýn, yurtdýþýnda da bilinmesinin ve kabul görmesinin önemini bilen hocamýz, gezdiði
birçok ülkedeki talebin daha kalýcý bir malzeme olan tual üzerine
yaðlý boya veya akrilik olduðunu görmüþ ve daha ömürlü bu malzemeleri yine bir nakkaþ inceliðinde çalýþmýþtýr.

Mevsimleride minyatürlerinde çok severek kullanan hocamýzýn
ayný yeri konu alan çalýþmalarý kýþ, ilkbahar veya sonbahar da
bambaþka bir ruha bürünmüþtür. Geceyi nakþettiði minyatürler
ise tamamen kendine özgü çalýþmalardýr. Hocamýzýn bir çok farklý
zaman, mekan ve hikayeyi bir arada anlatmasýna olanak saðlayan
spiral formu kullandýðý çalýþmalarý ise neredeyse onun sanatýyla
özdeþleþmiþtir.

Çalýþmalarý yurt dýþýnda, çok daha önce ve fazla ilgi görmüþ olan
Nusret Bey, birçok dünya þehrini de minyatür disiplini içerisinde
tüm önemli özellikleriyle beraber çalýþmýþtýr. Bu minyatürler bizim
sanatýmýzýn kabullenilmesi, dar kabuðundan çýkmasý ve orada
yaþayanlarýn kendi coðrafyalarýný baþka bir kültürün gözünden
algýlamasý açýsýndan çok önemlidir. Onun minyatürlerinde; New
York’un azametini baþka bir minyatüründe karamýþ bulutlar
sararken, bu bulutlar Mekke’de aydýnlanmýþ, Kudüs’ün hüznünü
bir mücevher kutusu gibi sarmýþ, Tokyo’da ise Japon resminin
karakterine bürünmüþtür. Paris, Köln, Bosna, Venedik, Moskova,
Buhara çalýþtýðý dünya þehirlerden bazýlarýdýr. Bazen de iki ülkenin
özelliklerini tek çalýþmada birleþtirmiþ veya tüm islam dünyasýnýn
önemli eserlerini birarada tek eserde nakþetmiþtir.

Mevlana’nýn hayatýnýn belirli konu baþlýklarýyla iþlendiði bir minyatür serisi, Hz. Mevlana’nýn Hayatý Belgeseli için çalýþýlmýþ ve bu belgesel içerisinde animasyon olarak da gösterilmiþtir. Mevlana’nýn
hayatý sýrasýyla; ailesinin Belh’den ayrýlýþý, Konya’ya geliþi, Þems ile
karþýlaþmasý, ayrýlýðý, Mesnevi’nin yazýlmasý, Sudaki kitaplar, Sema,
Konya, Mevlana’nýn Hakk’a kavuþmasý, kabri gibi çeþitli konu baþlýklarýyla resmedilmiþ ve sergiyi ziyaret edenler Mevlana’nýn hayat
hikayesi içerisine adeta gezinmiþtir. Ayrýca Mukaddes Emanetler
Belgeseli için hazýrlanan ve bu emanetlerin Topkapý Sarayý’na getiriliþi, Kabe, Veysel Karani Hazretleri’ne Hýrka-ý Þerif’in veriliþi, destimal töreni gibi deðiþik konularýn çalýþýldýðý baþka bir minyatür
serisi ise henüz sergilenmemiþtir.
Nusret Çolpan’ýn ülkemizin birçok þehrini çalýþtýðý minyatürlerinde;
o bölgenin iklim, tabiat ve doðal özelliklerini, coðrafi dokusu ile
önemli tüm tarihi eserlerini doðru olarak tek parçada görmeniz
mümkündür. Sergi hazýrlýklarýmýzda, ön çalýþmalar için bir þehre
gittiðimizde sanki hep orada yaþamýþ gibi bize rehberlik eden
hocamýz Ankara, Ýznik, Bursa, Çanakkale, Divriði, Konya ve daha bir
çok þehrimizi çalýþmýþtýr.
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Çini, her zaman kalýcý, mimari tarihimizde hep kullanýlmýþ olan ve
bizim kültürümüze ait olan çok önemli bir sanatýmýzdýr. Hocanýn
tasarladýðý ve Ýznik Çini Vakfý’nda uygulanan çini üzerine minyatür
çalýþmalarý ile bu sanatýn geniþ dýþ mekanlarda kalýcý olarak halkla
buluþmasý saðlanmýþtýr. Bu çiniler üzerinde; yerleþtirileceði
mekanýn ve yerin özelliðine göre istenen konuyu, tarih ve hikayeyi
bir bütün olarak ele alýp tek panoda anlatmýþtýr. Ýstanbul Metrosu
istasyonlarý, Kadir Has üniversitesi, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Beykoz Ýskelesi, Ýstanbul ÝSKÝ Tesisleri,
Ýstanbul Adliye Sarayý ile ayrýca yurt dýþýnda da Yunanistan
Ayvanoz Manastýrý’nda, Dubai Zaebel Tekno Parký’nda, Bankong
Türk Bahçesi’nde minyatür tasarýmlarý çini üzerine çalýþýlmýþtýr.
Taksim tünel giriþinde bulunan en son çalýþmasýnda, yüzyýl önceki
bir fotograftan o dönemin tüm binalarýný ve özelliklerini birebir çizerek tasarlamýþ ve bu eseri çini üzerine aktarýlmýþtýr.

TBMM Konukevi’nde bulunan seramik panoda; Türkiye resmi
üzerinde tarihimiz, kültürümüz, tabii dokumuz ve yöresel özelliklerimiz birarada anlatýlmýþtýr. Farklý malzemeleri kullanma gayreti,
Beykoz Cam Ocaðý’nda cam üstüne minyatür boyama denemeleri
ile devam etmiþtir. Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi’nin düzenlediði
Lale Festivali kapsamýnda, maket bir lale üzerine yaklaþýk onbeþ
Ýstanbul minyatürü, hiç kolaya kaçmadan birebir ve titizlikle
çalýþýlmýþ, çok kýymetli bir eser ortaya çýkmýþtýr.

öðrencilerine vakit ayýrmýþ, sahip çýkmýþtýr. A. Süheyl Ünver
Nakýþhanesi’nde ki dersleri yanýnda, Yýldýz Sarayý Þale Köþkü’nde
bir dönüm ve son olarak Miniatürk’te bahar etkinlikleri programý
çerçevesinde dersler veren Nusret Bey, kendi atölyesine de minyatür öðrenmeye gelenleri geri çevirmemiþtir.

Hocamýz nereye davet edilirse gitmiþ, hiç kimseyi geri çevirmemiþ
ve bunlar için hep kendi sýnýrlý vaktinden fedakarlýk etmiþtir.

Bu sanatýn halk tarafýndan benimsenmesi, anlaþýlmasý ve sevilmesi için dýþ mekan çalýþmalarýný her zaman önemseyen hocamýz
Topkapý Sarayý Gülhane Parký’nda bulunan elektrik trafosu üzerinde, oldukca zahmetli ve yorucu bir duvar boyama çalýþmasý gerçekleþtirmiþtir. Ayrýca tramvay duraklarýna konulan Nusret Bey’e
ait çalýþmalar ile olduðunuz semtin hikayesini bir minyatürde görmeniz mümkündür. Halkla bütünleþen bu çalýþmalar, her zaman
turistlerinde çok ilgisini çekmiþtir.
En son yaptýðý çalýþma olan ve Gülhane’de bulunan Ýslam Bilim ve
Teknoloji Tarihi Müzesi’nin tüm görsel panolarýnýn tasarýmlarý
Nusret Çolpan’a aittir. Ýk metreden yirmiyedi metreye kadar farklý boyutlarda olan ve özel tekniklerle basýlan bu çalýþmalarda;
botanikten eczacýlýða, astronomiden mekaniðe ve týbba kadar bir
çok bilim dalý geçmiþimize ait minyatür ve çizimlerle anlatýlarak
bu müzeye hayat vermiþtir. Her köþesi Nusret Çolpan’ýn fikirleri,
emeði ve çalýþmalarý ile dolu olan bu deðerli mekan, bizim gönlümüzde ise hocamýzýn müzesi olarak yer edecektir.

Okullarda ve kurumlarda seminerler vermiþ, öðrencilerle minyatür
çalýþmalarý yapmýþ, atölye ziyaretlerini, yabancý misafirleri kabul
etmiþ, döküman isteyenlere hep olumlu cevap vermiþ, içindeki
zenginliði herkesle paylaþmýþtýr. Her zaman çok çalýþkan olan
hocamýz; güler yüzünü, neþesini ve iyi niyetini de bizden hiç
esirgememiþ; asiliði sabrýyla, görgüsüzlüðü edebiyle, önyargýyý ise
demokratik duruþu ve sessizliði ile terbiye etmiþtir. Kabul görmek
için özellikle uðraþmayan, ben sadece çok çalýþtým diyen ve
kanaatkarlýðý ile bilinen hocamýz; yaptýðý iþlere, iyiliklere ve eserlerine takdiri hiç bir zaman kuldan beklememiþtir.

Kalemle kaðýt arasýnda kaldýðýnýzda; dýþ dünyadan aldýðýnýz her
þeyi içselleþtirip tekrar yansýtýrken derin bir yalnýzlýðý yaþarsýnýz.
Bütün bu aþamalarý yalnýz yaþayan ve bu yolda tek baþýna ilerlemiþ olan hocamýz, bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadý.
Misyonunu devam ettirecek olan vefalý öðrencileri, iyi niyetini
gösterdiði gönül dostlarý, hayýrla anýlan bir isim býraktýðý ailesi ve
çok sayýda ki güzel eseriyle her zaman aramýzda olacak.

Yaþamýn faniliðini, ölümün bilgeliði ile kabul ediyor ve hocamýza
Allah’tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsýn, ebedi mekaný cennet
olsun…

Sivas Divriði

Ýznik

Hocamýz otuzbeþ yýllýk sanat hayatýna çok farklý boyut, malzeme
ve teknikle çalýþýlmýþ dörtyüzden fazla eser sýðdýrmýþtýr. Günde on
saatten fazla çalýþmadan, ömrünü bu iþe adamadan ve yüzlerce
eser üretmeden bu sanatta söz sahibi olunamayacaðýna inanýrdý.
Her zaman çok çalýþtýðý bu yolda ne gecesi, ne de gündüzü vardý.
Kimseye hayýr demediði, herkes için bir çözüm ürettiði, hoþ
karþýladýðý kapýsýnda çok yoðun iþleri arasýnda her zaman biz
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Ýslam Dünyasý

Bir Sanatkârýn
Ardýndan Sanat
Alemimize
Mesajlar

Nusret Çolpan, otuz beþ yýl önceden tanýdýðým, farklý kiþiliðe ve sa-

Prof. Dr. Ýlhan ÖZKEÇECÝ

Yapmýþ olduðu bu tercihi; sabýrla çalýþarak günümüz sanat

nat merakýna sahip bir arkadaþýmýzdý. Çeþitli zamanlardaki görüþmelerimizde yeni, deðiþik proje arayýþlarýný görür ve bu gayretlerinden heyecan ve memnuniyet duyardým. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl
Ünver’den Türk sanatý, süsleme ve resim eðitimi almýþ, onun bilim
ve sanat dairesinde bulunmuþ bir kiþi olarak Nusret bey –mimarlýk mesleðinin yanýnda- klâsik resmi (genel olarak klasik sanat tarzýmýz içinde yapýlan resimler “minyatür” olarak isimlendirilir, ancak bu isim bizim resmimizi anlatmýyor bu sebeple ben “resim”
demeyi uygun görüyorum) seçmiþti.

dünyasýna farklý bir resim tarzýný getirerek onu haklý bir üne
kavuþturmuþtu. Yalnýzca ülkemizde deðil, sýnýrlarýmýz ötesindeki
dünyaya da sesini duyurarak çok cazip ve renkli tasarýmlara imza
attý. Muhakkak ki bu çalýþmalarýnýn yanýnda eðitimi sürdürüyor,
dersler veriyor, öðrenciler yetiþtiriyordu. Bir sanatkârýn kendi
sanatýnda ve özellikle resim geleneðimizin bugüne bakan
yüzünde önemli tablolarý ortaya koymuþ olmasý, kelimenin tam
anlamýyla sanatýmýzýn yeni yeni nefeslere kavuþmasýnýn iþaretleri
olmuþtur. Bu yalnýzca resim için deðil, diðer bütün sanatlarýmýz
için de olmasý istenen ve beklenen bir husustur. Yani, her
sanatkâr bir öncekini daha iyi tanýyýp özümsedikten sonra kendi
üslubuna sahip olarak gerçek manada yeni, kuþatýcý ve kapsayýcý
eserler meydana getirecektir.
Geçirmiþ olduðu ani bir rahatsýzlýk sonucundan bu âlemden
ayrýlan Nusret Çolpan kardeþimizi 1 Haziran Pazar günü ebedi
âleme uðurladýk, mekaný cennetler olsun. Ani vefatýný duyduðumuzda þaþýrdýk, inanamadýk ne yapacaðýmýzý dahi bilemedik.
Sanatýnda belli bir yere ulaþmýþ ve gayretini sürdürerek daha pek
çok güzelliðe imza atacaðýný ümidettiðimiz arkadaþýmýz bir anda
aramýzdan ayrýlýverdi. Aklýma Yahya Kemal’in þu beyti geldi:
“Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor

Medine

Lâkin, vatandan ayrýlýþýn ýstýrabý zor.”
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Hakk’ýn takdiri hepimiz için herþeyin üstünde, lâkin dostlarý, hele
hele gönül ehli, güzelliklerle beraber anýlan arkadaþlarý beklen-

medik zamanlarda kaybetmek bizlere hüzün veriyor. Yani onlar

haddimi aþmak istemem ve bu sahada hizmet verenlere akýl

ayrýlacaklar da biz mi kalacaðýz bu âlemde? Tabii ki hayýr. Hâlýk-ý

verecek veya onlarý deðerlendirmeye tabi tutacak deðilim. Ancak,

Zül-Celâl hepimize güzel yaþayýþlar, güzel iþler ve güzel göçler

ayný yolun yolcularý olarak, bugüne kadar aydýnlýk, huzurlu, yük-

nasib etsin.

sek anlayýþlý bir yoldan gelmiþken bugünden sonra da bu bilinçle
hakiki eserler vermeye devam etmek ve bu emanete layýk olmak

Bu safhadan sonra dönelim, biraz da kendi ortam ve muhitimize

gerektiðini düþünüyorum.

bakalým.
erbabýnýn günümüz sanat dünyasýnda ayrý bir yeri ve karizmasý

dan, üstadlardan yýllarca meþk ederek sabýrla çalýþarak bu sanatý

bulunmalýdýr. Gerek akademik eðitim ortamlarý ve gerekse diðer

bir yerlere getirdiler ve daha da ileri noktalara taþýyacaklardýr.

eðitim ortamlarýnda hizmet verenler sahip olduklarý çizgileri sanat

Hepimiz de biliyoruz ki sahip olduðumuz bu miras gerçekten zen-

adýna daha dinamik tutmalý ve kuþatýcý olmalýdýr. Bir hattý yazmak

gin, görkemli, bereketli, manalý, ruh dolu bir birikime sahiptir.

çok derin manalar ifade eder. Bu yalnýzca kamýþ kalemi usulünce

Deðil onlarca yýl, yüzlerce yýlýn kokusu, rayihasý sinmiþ bir ihtiþam

kullanabilmek deðil ayný zamanda ne yazdýðýnýn, hangi hissiyatý,

zincirinin halkalarý olarak teslim aldýðýmýz bu kutlu sanatýn

duyguyu dile getirdiðinin ve hatta bundan da önemlisi yazdýðý

mirasçýlarý olarak neler hissediyoruz, nasýl bir halet-i ruhiye

kelamýn kimin kelamý olduðunun bilincinde olmak gerektiðidir.

içerisindeyiz? Bu kutlu ve deðerli mirasýn ne kadar bilincindeyiz ve

Keza bir tezhibi tasarlarken, nereye hangi çizgileri, ne maksatla

taþýdýðýmýz yükün ne kadar farkýndayýz? Bu satýrlarýn yazarý olarak

koyduðunu, bunun öncesini ve sonrasýnýn nerelere uzanacaðýný

Kudüs

(Herhalde aðýrlýk noktasý Ýstanbul olan) Türk klasik sanatlarý
Türk klasik sanatlarý erbabý olarak arkadaþlarýmýz, deðerli hocalar-
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Topkapý Sarayý

Nuh Tufaný

tahmin eden sanatkar, yalnýzca bir dizi çiçek çizen ve onu kafasýna göre boyayan bir kiþi deðildir. Ressam da bir resmi tasarlarken
kafasýnda bir proje oluþturur ve bir mesaj kararlaþtýrýr, çalýþmasýný
bu mesajýn en güzel ve etkili bir biçimde verilmesi yönünde
geliþtirerek tasarýmýný tamamlar.
Hayatýn temelini iletiþim oluþturuyorsa, bu alanýn etkili mekanizmalarý da sanatýn içerisinde var demektir. Bir duygunun, ifadenin
anlatýmý teknik olarak farklý olsa da yöntem olarak benzer yollardan geçmiþ olmasýdýr. Kýsacasý þuurlu bir þekilde konuya yaklaþmak, insanýn amacýný, ona en kýsa yoldan nasýl ulaþacaðýný bilmesi hususudur. Sanat en etkili anlatým araçlarýndan birisi ve belki de
en önde gelenidir. Sebebi ise, muhatabýna olayý bir takým hacim,
renk ve çizgi oyunlarýyla en net biçimde anlatma imkanýnýn
olmasýdýr. Þu halde sanat, “sanat olsun” gibi bir düþünceyle deðil
bir düþüncenin, bir inanç veya duygunun etkin ve kavrayýcý bir
nitelikle anlatýlmasýdýr.
Sanatýn bir inanç meyvesi olduðu ve onun vasýtasýyla bütün insanlýk tarihinin duygu ve düþüncelerinin anlatýlmaya çalýþýldýðý
unutulmamalýdýr. Bu tarihi geçmiþin perspektifinden bakýldýðýnda
sanatýn anlam itibariyle insaný heyecanlandýran bir sürekliliðe
sahip olduðu hemen hissedilecektir. Sanat insanlýk tarihi boyunca
var olmuþtur, sanatçýlar çileli yollardan geçmiþ, ama muhteþem
ifadelerle eserlerini vücuda getirmiþlerdir. Bu özgün üretimlerin en
önemli yönleri ise yaþadýklarý dönemin ve içinden geldikleri
toplumun kültürünü, hayat tarzýný, inancýný, ümitlerini, kýsaca tüm
özelliklerini yansýtmasýdýr. Örneðin bir maðara duvarý resmi o
dönemin yaþantýsý hakkýnda bulunmaz bir belge iken bir Picasso
resmi sanatçýnýn yaþadýðý zor ve savaþ dolu toplumsal ortamdan
ne kadar olumsuz etkilendiðinin ifadesidir. Ýþte bizim Türk klasik
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sanatlarý maceramýzýn temelinde bu kurallarýn etkinliðini koymak
ve bu sanatlara çok daha dikkatli ve iþtiyakla bakmak gereði yatmaktadýr. Herhalde insan, yýllarca zorluklar yaþayýp sýkýntýlar çekerek bu sanatlarýn tahsiline çalýþtýðýndan, elde edilenlerin ne kadar
kýymetli ve heyecan yüklü olduðunu hatýrlamadan da edemiyor.
Bizim öðrencilik yýllarýmýzda –otuz yýl önceleri- bu sanatlarda
eðitim almak hem çok zordu hem de bazý kesimler tarafýndan bir
dýþlanma sebebiydi. Bu güçlüklere raðmen gayret gösteren genç
arkadaþlarýmýz derslere devamýn yanýnda malzeme temin etmekte de sýkýntý çekerlerdi. Altýn bulunmaz, bulunsa da zor ulaþýlýr;
mürekkep bulunmaz, elle uðraþýp yapmak gerekirdi. Bu sanatlarýn
fedaileri kaðýt bulmak, aharlamak, mührelemek, kamýþ kalem
açmak, yazmak ve daha nice zorluklarla uðraþýr, çabalardý. Ama
bütün bu imkansýzlýklara raðmen hayat mutlu geçer, arkadaþlar
birbirine destek verir, gönlünü açardý. Hocalarýmýz, her fýrsatta
talip olana, arzu edip isteyene, bilâ garaz velâ ivaz (hiç bir menfaat beklemeden) ders vermeðe, tashihler yapmaða uðraþýr, yol
gösterirlerdi. Geçmiþ yýllarýnda ve hali hazýrda yaþadýklarý sýkýntýlarý
adeta unutarak genç öðrencilerine bir þeyler kazandýrabilmek
umuduyla uðraþýrlardý. O yýllarda Çemberlitaþ’taki Barýn Han’da
perþembeleri yapýlan Hattat toplantýlarýný unutmak mümkün
deðildi. Dostlar, genci yaþlýsý bir araya gelir, dertleþilir, paylaþýlýr,
sanattan, kültürden, tarihten söz edilirdi
Çoðu arkadaþým kendi hayatlarýndan bu ve benzeri tablolarý hatýrlayacaklardýr. Ýþte o günlerden bu günlere gelindi. Türk sanatý
eserleri bugünde daha aranýr, sorulur oldu, maddi deðerleri yükseldi, talipleri çoðaldý, velhasýl zaman deðiþti þartlar deðiþti, gençlerimiz daha rahat ortamlara kavuþmuþ oldu. Herhalde ihtiyaç
duyulan çeþitli malzemeleri bugün çok rahatlýkla bulmak, istenilen alanda ders almak, hoca bulmak, kendini yetiþtirmek

mümkün. Bununla birlikte birçok sanat dalýnda meslek birlikleri,
topluluklar varken Türk sanatlarý alanýnda bunun henüz gerçekleþmediðini görüyoruz. Zaman zaman farklý nedenlerle
sanatçýlarýmýz bir araya gelmiþ olsalar dahi henüz kalýcý ve güçlü
bir birlikteliðin yaþandýðýný söylemek mümkün deðildir. Her alanda uzmanlar ve sanatçýlar bir veya birkaç kiþi bir araya gelerek ne
kadar sonuç alýnabilir? Bir grup diðerini beðenmez, bir baþkasý
diðer bir baþkasýna iyi gözle bakmaz; yok onun piyasasý, yok
bunun piyasasý; kim kimden ne kaçýrabilir? Bazýlarý sanatý bir menfaat aracý olarak kullanýp tekelcilik yaparak yozlaþmasýna ve kýsýrlaþmasýna yol açmýyor mu? Bu sorular uzar gider ama bir olumlu
sonuç alamayýz.
Muhakkak ki herkesin bir kýsým kazanýmlarý, maharetleri vardýr,
ustadýrlar, ellerinden güzel iþler çýkabilir. Bu olmalýdýr da. Deðerli
meslektaþlarým, bu konu sadece günümüzü ve bizi ilgilendiren bir
gerçek deðildir, bütün zamanlarý, bütün fertlerimizi, hepimizi
ilgilendiren ve hepimizin sorumlu olduðu bir meseledir. Hepimiz bu aðýr
yükün sorumluluðunu omuzlarýmýzda taþýyoruz. Klasik sanatlarýn özellikle süsleme sanatlarýnýn geçmiþte saray nakýþhanesinde veya bir atölyede bir ekip çalýþmasýyla yapýldýðýný düþünürsek günümüzde klasik
sanatlarda çalýþýp eser veren, eðitim veren hoca ve sanatçýlarýn mutlaMostar

ka bir araya gelerek birlikte düþünmesi, sanatýn geleceði ve geliþmesi
için birlikte kafa yormasýnda sayýsýz fayda vardýr. Günümüzde gerçekçi
olarak bakarsak ister istemez tekrara düþen, keþif gücünü, hayal
gücünü, heyecanýný, sýra dýþýlýðýný yitirmiþ, günlük hayhuyun içinde kaybolmuþ bir sanat ortamý görürüz. Bu durumu aþmak için birlikte

Bu sanat dünyasýnda bize gelen taleplere her zaman olumlu bak-

hareket etmek ve yeni üsluplar getirecek dehalarý, üstün yetenekleri

malý, imkânlarýmýz ölçüsünde talip olan insanlara kazanýmlarýmýz-

“Sanatçý ýþýðý alnýnda ilk hissedendir” sözünde olduðu gibi; eðer gerçek-

dan aktarabilmeliyiz. Çok okumalý, okutmalý, heyecanla araþtýrmalý, gözden kaçan, gizli kalmýþ noktalarý açýklýða kavuþturmalý,

te sanatçý kiþiliðe ve yeteneðe sahip isek bu; toplumumuza doðru

elde kalem sürekli çizmeli, yaza yaza, çize, çize yorulmalý ki

estetik çizgileri sunmada, ona farklý dünyalar önermede ve geleceðini

sonunda meydan gelen meyve, bal gibi tatlý olsun. Bütün bu

aydýnlatmada bize büyük sorumluluklar yükler. Ancak bu sorumluluklarý yerine getirmede göstereceðimiz ciddi gayret ve çabalar bizleri
istenilen yerlere getirebilecektir. Tabii bu yerler birer makam ve man-

abide þahsiyetler Allah’ýn verdiði yeteneði, kabiliyeti iyi yönde
kullanmýþ, çalýþmýþ, say etmiþ ve böylece menzil-i maksuduna

sýp olmaktan ziyade görevi layýkýyla yerine getirebilmiþ olmanýn iç

eriþmiþtir. Ne bir Mimar Sinan var olabilirdi çalýþmadan ne Þeyh

huzurunu yaþamak olacaktýr.

Hamdullah, ne Kara Memi ve ne de bir Þahkulu.

Beþiktaþ

keþfedip eðitmek gerekir.
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Rümeli Kavaðý

Ýslam ülkelerinde, günümüz sanat ortamlarý neler vadediyor,
bizim bunlara katkýmýzý olabilir mi, klasik Türk sanat mirasýmýzýn
insanlýk âlemine katkýlarý nasýl olacaktýr? Bütün bu baþlýklar hep
cevap arayan sorular halinde zihinlerimizi meþgul ettiðinde, biz
hareket enerjisi saðlayan bu ivme ile amacýmýza daha kuvvetli ve
emin bir þekilde ulaþabilmeliyiz.
Bir yönden bakmalýyýz yüzyýlýmýzýn (XX. ve XXI. yüzyýllar) sanatta
karakteri nedir? Daha doðrusu bir sanat tarzýna sahip olmuþ
mudur? Türk sanatý açýsýndan bu yüzyýlda can yakýcý geliþmeler
olmuþ mudur? Bu yüzyýlýn öncesindekiler; XIX., XVIII., XVI. yüzyýllarda durum nasýldý? XIV. ve XI. yüzyýllar hangi renkleri taþýyordu?
Kýsacasý geliþim için konuya daha üstten bakmak ve deðerlendirmeleri ona göre yapmak gerekiyor. Eðer yeni kârlar, yeni
birikimler olmazsa elimizdekiler kýsa sürede tükenir ve bizler ayný
dairenin içerisinde döner dururuz. Halbuki zamanýn böyle bir neticeye tahammülü yok. Ne yapýp yapýp gerekli performansa ulaþmamýz gerekiyor. Dikkat edilirse yukarýda sözünü etmiþ olduðumuz yüzyýllarýn her biri yaþayanlarý tarafýndan bir araþtýrma dönemi kabul edilmiþ ve her biri bir diðerinin üzerine yeni ve özgün bir
þeyler koyarak geliþmeyi saðlamýþtýr. Biz de ciddi ve seviyeli çalýþmalarla milli üsluba sahip fakat yeni projeler ortaya koyup, kendi
tarzýmýzý hakkýyla oluþturabiliriz.
Kaynaðýný büyük ölçüde Doðu’dan ve onun manevi dinamiklerinden alan Batý Rönesansý, Doðu’yu onun ýþýðýný, medeniyetini
büyük bir saygý ve gayretle hatta hýrs ve hayranlýkla ne kadar
araþtýrmýþ, etüd etmiþtir. Onun hakkýnda yýllarca ciltler dolusu
incelemeler yapýlmýþ, kitaplar yazýlmýþtýr. Bu faaliyetler bugün bile
hala devam ederken batý bilimi boþ durmamýþ, Doðuyu, Ýslam’ý
incelemek için bütün gücüyle seferber olmuþ, çalýþmýþtýr. Bu alanda da önemli eserler vermiþ olmasýna raðmen, bir kültürü ancak
ve en iyi kendi mensuplarý anlar ve yorumlayabilir prensibini
burada kabul edip, üzerimize düþenlerden ne kadarýný yapabildiðimizi kendimize sormamýz lazým. “Evrensel kültür içerisinde
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kendine has renkler ve çizgiler taþýyan Türk sanatýný kavramaktaki vasfýmýz nedir?” sorusunun cevabýný aramamýz gerekiyor.
Taþýnabilir kültür varlýklarýmýzýn sürekli yurtdýþýna kaçýrýlarak
müze ve kütüphaneleri doldurmasý, onlarý görebilmek için çektiðimiz sýkýntý ve harcadýklarýmýz gerçekten büyük boyutlara
ulaþýyor. Bir yandan bu yaðma devam ederken, bir yandan da
ülkemizde, eðitim alanlarýnda genç nesillerimize ve insanlarýmýza
bu tarih ve kültür deðerlerimizi nasýl tanýtacaðýmýza kesin bir
karar veremeyiþimiz sürüp gidiyor. Bir medeniyeti özgün kýlan üç
temel ayaðý vardýr ki bunlar kendine has geliþtirdiði ilim, ahlak ve
estetik anlayýþýdýr. Eðitim dünyamýzda (yaygýn veya örgün olsun)
bu üç boyutu hakkýyla hayat geçirmeden alýnacak sonuçlar da
bize fazla bir þey kazandýrmayacaktýr. Bir yönüyle eðitim alanýnda
ciddi prensiplere hayat verirken, bir diðer yönden de uygulama
yapan sanatçý ve öðrencilerin bazý mesleki topluluklar oluþturmasý
da gerekiyor. Bu þekilde teþkilatlanan sanat camiasý kendi
içerisinde bir düzene kavuþacaðý gibi üretimlerin topluma yansýmasýnda da önemli baþarýlar saðlanacaktýr.
Buradan klasik sanatlar alanýnda üretim yapan tüm deðerli hoca
ve sanatçý arkadaþlara bir çaðrý yapmak istiyorum. Nusret Bey’in
aramýzdan hüzünlü ayrýlýþý bir ümide vesile olsun ve bizlere
sanatýmýz için güç birliði yapmada bir baþlangýç noktasý olsun. Bu
alanda çalýþan taraflar olmamalý, hep birlikte Türk sanatýný
geliþtirmek, daha baþarýlý ve yeni tasarýmlar üretebilmek, genç
nesil için daha faydalý olmak adýna tek taraf, tek yürek olmak
gerekli. Bu ayrý gayrý oluþlarýn sanatýmýza olumsuz yansýdýðýný
müþahade ediyorum.
Bu âlemden ayrýlan üstad ve sanatkarlarýmýzý hayýr ve rahmetle
yâd ederken, hayatta olanlara hayýrlý saðlýklý bereketli ömürler ve
güç birliði yaparak sanatlarýnda nice güzel iþlere imza atmalarýný
diliyorum.
(Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Minyatüre ‘Ýkinci Bahar’ýný
Yaþatan Nakkaþ
Nusret Çolpan
Emine Uçak

Kendisiyle ilk Mostar’da tanýþmýþtým. Mostar Köprüsü’nün restorasyonu için yapýlacak tören sebebiyle kalabalýk bir grup olarak
Mostar’a gitmiþtik. Otobüslerden indiðimizde bütün grup tören yapýlacak alana geçmiþti. Ben önceki yýl geldiðimde keþfettiðim sokaklarý ve mekanlarý sessizce gezmek istediðim için gruptan ayrýlmýþ, þehre karýþmýþtým. O sýrada karþýlaþtýk Nusret Bey’le… Bir yandan çizim yapýyordu elindeki kaðýda, bir yandan fotoðraf çekiyordu. Geçtiðimiz aylarda kendisiyle yaptýðým röportajda, minyatürün
hazýrlýklarýn baþýnda bilgilenme sürecinin geldiðini anlatmýþtý. O
gün Mostar’da yaptýðý iþte böyle bir kayýt anýydý.

Newyork

Bir yakýnýmýzýn düðününden döndüðümde öðrendim Nusret Çolpan’ýn vefatýný. Dilimden “Yaprak döker bir yanýmýz/bir yanýmýz
bahar bahçe” dizeleri döküldü. Minyatüre günümüz dünyasýnda
yeniden yer açan bir sanatçýydý Nusret Çolpan... Ünü bütün dünyaya yayýlmýþtý. Ama insaniyetinden, alçak gönüllülüðünden hiç
eksilme olmamýþtý.

15 yaþýndan sonra ani bir kararla baþladýðý eðitim ve sanat hayatýyla minyatüre adeta ikinci baharýný yaþattýrdý Nusret Çolpan…
Kendisiyle konuþtuðunuzda bunun tesadüf olmadýðýný, minyatürün yeniden sevilmesini kendine amaç edindiðini hemen anlardýnýz.
Ama bununla kalmamýþtý ve kalmayý düþünmüyordu… Ýleriye dönük daha büyük hedefleri vardý. Bunlarýn baþýnda minyatürü þehir
mobilyasý þeklinde kullanarak daha çok kiþiye ulaþtýrmak geliyordu. Bunu büyük ölçüde baþardý da… Bugün sadece Ýstanbul’da deðil, dünyanýn bir çok ülkesinde onun minyatürleri süslüyor sokaklarý…
Ama en önemlisi ardýndan iyi insanlar, iyi çýraklar býraktý. Sanatýný
kendine saklamadý onu ilgilileriyle paylaþtý. Onlarý da eserleri gibi
nakýþ nakýþ iþledi. Mekaný cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine
baþ saðlýðý diliyorum.
***
Yayýn Kurulu üyemiz Emine Uçaðýn Nusret Çolpanla vefatýndan
önce yapýlmýþ son röportaj olma özelliði taþýyan görüþmesi:

Bizim tarihimizde minyatür, Uygurlara kadar uzanýyor. O zaman
Uygurlar, Budizm ve manizm dinlerine inanýp o konuda eserler
vermiþler. Bu minyatürler duvarlara fresk tekniðinde yapýlmýþtýr.
Günümüzde bunlarýn bir kýsmý Rusya’daki, Amerika’daki müzelerde bulunuyor. Ayrýca parþömen ve kumaþ üzerine de çalýþmýþlar.
Minyatürü, Orta Asya’dan Tebriz’e, Baðdat’a Uygurlu ustalar götürmüþ oradaki sanatçýlarý etkilemiþler. Kurulan devletlerin coðrafyasýna ve dünya görüþüne göre deðiþik üslupta eserler meydana getirilmiþtir. Osmanlý minyatürü daha çok Tebriz ekolünden etkilenmiþ fakat kendi üslubunu oluþturmuþtur.
Minyatür Osmanlý devrinde altýn yýllarýný yaþamýþ ama sonra ortadan kaybolmaya yüz tutmuþ. Bunun sebebi nedir?

Þemsipaþa

Minyatürvari diyebileceðimiz, Mýsýr resimleri var. Bunlara minyatürün ilk örnekleri diyebiliriz. Bahsettiðiniz gibi sadece Türk-Ýslâm
toplumuna ait bir sanat deðil: Hristiyan batý toplumu, Uzakdoðu,
Çin, Hindistan Ortadoðu kýsacasý tüm eski uygarlýklarda var. Minyatür, 15. yüzyýla kadar dünyada bütün kültürlerde rastlanan bir ifade tarzý. Yani birþeyi olduðu gibi çizmek deðil içten yorum katarak, önemine göre objeleri biraz gerçek dýþý boyutlarda, masalýmsý ve sürprizli þekilde çizmek.

Tokyo

Minyatür geleneksel Ýslâm sanatlarýmýz arasýnda yer alsa da, sadece bu topraklarda yapýlan bir sanat olmadýðýný biliyoruz. Minyatürün serüveni hakkýnda kýsa bilgi alabilir miyiz?
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Osmanlýlarda Kanuni Sultan Süleyman devrinde Çini, Mimari, Hat,
Tezhip gibi Minyatürde en parlak devrini yaþamýþ birbirinden güzel eserler verilmiþ ve günümüze kadarda kalabilmiþtir. Bu Minyatürlerin sayýsý 20.000 civarýndadýr. Bu devirde yapýlan eserlerden
birkaç örnek vermek istiyorum. Beyan-ý Menazil-i Sefer-i Irakeyn
Sultan Süleyman Han, Kanuni’nin 1534-35 senelerinde Ýran ve
Irak’a yaptýðý seferi konu alýr. Ýstanbul’dan hareket eden ordunun
konakladýðý beldeleri, þehirleri harita resim karýþýmý bir tarzda tek
tek resmetmiþtir. Bu eserleri Matematikçi, Tarihçi, Yazar ve Hattat
olan Matrakçý Nasuh-i meydana getirmiþtir. Benim minyatür çalýþmalarýmda en çok etkilendiðim sanatçýdýr. Bana hala tarihin derinliklerinden ýþýk vermektedir. Bundan baþka Kanuni’nin Nakkaþbaþý, “Nakkaþ Osman” 160 minyatür ihtiva eden Hünername’de ve
427 Minyatür bulunan Surname’de en güzel figüratif örnekleri vermiþtir. Surname III. Murat’ýn Þehzadesi Mehmet’in Sünnet düðünü
ve çeþitli meslek sahiplerinin geçidini ihtiva eder. O devrin kýyafet
ve yaþantýsýný belgelemesi açýsýndan son derece önemli bir eserdir. 17. yy.’da azalarak devam eden Sanatýmýz 18.yy.’da, III. Ahmet’in Nakkaþbaþýsý Levni’ nin eseri olan Surnem-i Vehbi ile tekrar güçlenmiþtir. Buhari bunu biraz daha sürdürmüþ, daha sonra
da duvarlara çizilen halk resimlerine dönüþerek tarihte yerini almýþtýr.
Sizin minyatürü alan olarak seçmenizin sebebine gelelim. Ortalarda görünmeyen bir sanatla nasýl ilgilendiniz?
Çocukluðumdan itibaren resimle ilgiliydim. Ýlkokul ve ortaokulda
da hocalarým çok iltifat ediyordu. Ortaokuldan sonra 5 yýl eðitimime ara verdim. Ama bu arada bile resim yapmayý devam ettirdim.
Sonra dayýmýn yönlendirmesiyle Süheyl Ünver Hoca’yla tanýþtým.
Resimlerimi çok beðendi, ondan ders almaya baþladým. Onun
yönlendirmesiyle liseyi bitirip Mimarlýk Fakültesi’ne baþladým. Ve
bu dönemde geleneksel sanatlarýn birçoðuyla ilgilendim ama ilgimi asýl çeken minyatür oldu. Resim kabiliyetimin olmasý bunu etkilemiþtir diye düþünüyorum. Bir de bu topraklarda iki yüzyýldýr
minyatür yapýlmamasý beni etkiledi. Hem çok bakir, hem de çok
geniþ bir alan. Minyatürde ise, daha çok þehir tasvirleri ilgimi çekti. Figür kullanýyorum ama daha çok tarihi minyatürlerde. Tarihi
eserleri, binalarý, þehrin bir bölgesini yapmak görsel olarak daha
güzel.
Siz ayný zamanda minyatürü güncel hale getirdiniz, geniþ kitlelere
yeniden sevme imkâný verdiniz. Bakýnca bunun bilinçli bir yol olduðunu görüyoruz.
Evet. Minyatürün sadece tablo olarak deðil, güzel bir konu seçilerek deðiþik alanlarda yer almasýna çok önem verdim. Böylece
günceli yakalamak daha kolay olacaktýr. Minyatürün çiniyle buluþmasý da benim çok önemsediðim bir konu. Çünkü tablo olunca
az insan görüyor. Mesela sergilerde birkaç yüz kiþi görüyor. Ama
çini olunca þehir mobilyasýnda yer aldýðý zaman, eserin binlerce
insanla temas etme þansý var.
Minyatürleriniz Türkiye’de ve dünyada nereleri süslüyor, biraz anlatýr mýsýnýz?
Çalýþmalarým Ýznik Çini Vakfý ile ortak çalýþma olarak çini üstüne iþleniyor ve böylece çeþitli mekânlarda kalýcý olarak sergileniyorlar,
örneðin Taksim-Levent Metrosu’nda ki istasyonlarýn duvarlarýnda,
Yeni yapýlan Adliye Binasý’nda, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý’nda,
Gülhane’de... Yurtdýþýnda ise Dubai’de bir tekno parkta ve Yunanistan’daki bir manastýrda çalýþmalarým var.
Þehirlerden söz açýlmýþken, þehirle ilgili çalýþmalar yapmanýzýn sebebi mimar oluþunuz mu?
Þehirleri minyatürde güncelliði yakalamaya yardýmcý olduðu için
özellikle çiziyorum. Ayrýca figürlerin dýþýnda resim tadýnda minyatürler eskiden de vardý. Matrakçý Nasuh yaþasaydý sadece Ýstanbul’u çizmezdi. Nitekim onunla sýnýrlý kalmadý. Ben de, dünyanýn
önemli þehirlerini minyatürle yeniden oluþturmak istiyorum.
Ama minyatürünüzde Ýstanbul’un özel bir yeri olduðu hissediliyor.
Evet, Ýstanbul’u çizmeyi tabi ki daha çok seviyorum. Ýstanbul’la ilgili her þeyi daha bir içten çiziyorum. Ýstanbul minyatür için tam
bir hazine. Binlerce eser var. Hangi birini çizeceðinizi þaþýrýyorsunuz. Camiler, medreseler, çeþmeler, hanlar, hamamlar...
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Peki, Ýstanbul’un en çok hangi yerlerini veya eserlerini çizmeyi seviyorsunuz?
Aslýnda hepsini. Ama en çok Topkapý Sarayý, Kýz Kulesi, Galata Kulesi, Süleymaniye civarý ve Ayasofya’ya önem veriyorum.
Çizmek isteyip çizemediðiniz bir yeri var mý Ýstanbul’un?
Bugünkü yaþadýðýmýz Ýstanbul’u modern yapýlarýyla birlikte, geniþ
bir anlatýmla komple çizmek için çalýþmalara baþladým, bunu ilk
fýrsatta çizmek istiyorum.
Araþtýrma dediniz de, minyatüre baþlamadan önce nasýl bir hazýrlýk yapýyorsunuz? Çalýþma aþamalarýnýz nelerdir?
Minyatürde önemli olan konu seçimidir. Önce minyatürün konusunu belirlerim. Sonra araþtýrma devresi ortaya girer. Çizilecek yer
veya eserle ilgili bilgi biriktiririm. Ardýndan leke aðýrlýklý eskizler çiziyorum. Leke olarak görmek istiyorum çünkü yaptýðýmýn grafik
etkisi olsun istiyorum. Benim için resme baktýðýmda leke önemlidir. Objelerin büyüklüðünü, hangisinin büyük ve nerede olacaðýný
leke çalýþarak görürüm. Önce þekildir hepsi. Þekil bana bütünü
gösteriyor. Biraz daha detaylandýrýyorum. Her mimari objeyi tek
tek inceleyip önce mimari açýdan bakýyorum, sonra da minyatür
üslubuna dönüþtürüp resmediyorum. Gerisi puzzle gibi tamamlanýyor.
Birlikte çalýþtýðýnýz bir ekip var mý?
Tablo niteliðinde olanlarý bizzat kendim çalýþýyorum. Ancak son
zamanlarda aðýrlýk kazanan, büyük boyutlardaki çini üzerine minyatür iþlerinde oðlum Nasuhi Hasan Çolpan en büyük yardýmcým.
Onun dýþýnda bazý projelerde birlikte çalýþtýðým öðrencilerim oluyor. Mesela, TRT’de gösterilmek üzere hazýrlanan Mevlana belgeseli için minyatürler yaptýk. Onlarý fýrçasý iyi olan iki asistaným Gülçin Anmaç ve Þermin Ciddi ile çalýþtýk. Bu grup çalýþmasý sayesinde kýsa sürede 15 yeni konu resmettik.
Ayrýca her sene Cerrahpaþa’daki 15 kadar talebemle, bir þehri ele
alýp minyatür çalýþmalarý yapýyoruz. Sivas, Divriði, Kayseri en son
olarak ise Amasya’yý resmettik. Derslerde bu konularla ilgili yaklaþýk 100 eser meydana getirdik bunlar da albüm olarak basýldý,
þimdi ise Konya için hazýrlanýyoruz.
Sadece minyatüre deðil, son zamanlarda geleneksel sanatlara büyük bir yöneliþ var. Ama ayný zamanda estetik kaygýsý olmayan
ürünler de artýyor. Geleneksel sanatlara olan bu ilgiyi doðru bir
bilgi ve görgüye çevirebilmek için nasýl bir yol tavsiye edersiniz?
Geleneksel sanatlar bir dönem göz ardý edildi. Ve insanlar yeni yeni haberdar oluyor. Haliyle çok büyük bir ilgi var. Bu kaçýnýlmaz bir
þey. Mühim olan kurumlarýn ve güç odaklarýnýn Geleneksel Sanatlara karþý estetik kaygýlar taþýmasý. Örneðin ülkeyi temsilen bir el
sanatý seçildiðinde doðru danýþman ve bilgilendirmelerle estetik
ve doðru yapýlan eserlerin seçilmesinin saðlanmasý lazým. Önemli
olan, ilginin dediðiniz gibi bir bilgiye, görgüye dönüþmesi. Bu konuda resmi ve özel kurumlara görev düþüyor. Bu konularda daha
seçici olmalarý gerekiyor.
Son olarak ileriye dönük projelerinizden bahseder misiniz?
Minyatürün tablolardan çýkýp þehir mobilyasý olarak daha büyük
önem görmesini istiyorum. Örneðin havaalanýnda Türkiye tarihi
anlatan büyük bir minyatür veya Taksim’deki su makseminde Ýstanbul’u anlatan bir minyatür yapmak hoþuma giderdi. Ýleriye dönük olarak dünya þehirleriyle ilgili projelerimin devamý var. Bütün
önemli þehirleri çizmek ve onlarda minyatürün kent mobilyasý
olarak kullanýlmasýný istiyorum.
Ama içimde ukde gibi olan bir istek proje ise þudur. Soyut bakýþ
açýsýyla bazý dini konularda çizmek istiyorum. Örneðin insanlarýn
korktuðu veya merak ettiði (eskiler daha cesur çizmiþler melekleri vs.) ben o kadar açýk þekilde resim etmek istemiyorum ama yarý soyut bir þekilde dini konularý çizmek istiyorum.

Mimar
NUSRET ÇOLPAN
Ekim 1952 yýlýnda Bandýrma’da doðdu Ýlk ve orta eðitimini burada
tamamladý. Daha sonra Ýstanbul’da Zincirlikuyu Meslek Lisesi’ni ve
Yýldýz Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi’ni bitirdi. 1972 yýlýnda Ý.Ü.
Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týp Tarihi Bölümü’nde Prof Dr. A. Süheyl
Ünver ve Azade Akar’dan Türk süsleme sanatlarý dersi alarak
minyatür çalýþmaya baþladý.
Kendisini Kanuni devrinde yaþayan Matrakçý Nasuhi isimli sanatçý
çok etkilemiþ, mimaride kazandýðý disiplin ve görüþten de faydalanarak minyatüre kendine has bir çizgi ve üslup getirmiþtir. Ancak
bunu minyatürün genel prensiplerine uyarak yapmýþtýr. Çalýþmalarýnýn hepsi özgün ve daha önce yapýlmamýþ konulardýr. 33
yýldýr minyatür çalýþan sanatçýnýn yurt içinde ve yurt dýþýnda
deðiþik koleksiyonlarda yaklaþýk 300 eseri bulunmaktadýr.
Sanatçýnýn Topkapý Sarayý, Basýn Müzesi, Atatürk Kitaplýðý, Ýstanbul
Belediyesi, Bandýrma Kültür Merkezi, Cemal Reþit Rey Sergi Salonu,
Tuðra Galeri, Kadir Has Üniversitesi ve Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Týp Tarihi Müzesi ve Almanya, Japonya, Kazakistan, Lüksemburg,
Suriye, Gürcistan, Hindistan, Cezayir, Ýran ve Amerika'da sergileri
olmuþtur.
Minyatürlerinden bazýlarý, Fransa Devlet Baþkaný Jack Chirac’da,
Rusya
Devlet
Baþkaný
Vladimir
Putin’de,
Bosna
Cumhurbaþkaný’nda, Suriye Devlet Baþkaný Beþer Esat’ta, T.C.
Dýþiþleri Bakanlýðý’nda, Wall Street Journal’da, Santa Barbara
Müzesi’nde ve Ýstanbul Four Seasons Oteli’nde bulunmaktadýr. Son
çalýþmalarý Ýslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi’ni süslemektedir.
Ayrýca Ýznik Vakfý ile birlikte;
-

Ýstanbul Metrosu Taksim-Levent arasýndaki istasyonlarda,
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde,
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý 2. Ana Jet Üssü’nde,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý giriþ lobisinde,
Yunanistan’da Ayvanoz Manastýrý’nda,
Beykoz Ýskelesi’nde,
Ýstanbul ÝSKÝ Tesisleri’nde,
Ýstanbul yeni Adliye binasýnda,
Dubai’de Zaebel Tekno Parký’nda,
Bankong’ta ki Türk Bahçesi’nde,
Donanma Komutanlýðý’nda,
Karaköy-Taksim arasý tünelde,
çini üzerine minyatür çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.

Aldýðý ödüller :
-

Kültür Bakanlýðý Büyük Ödülü,
Türk Kültürüne Hizmet Vakfý Büyük Ödülü,
Mevlana Baþarý Ödülü,
Dýþiþleri Bakanlýðý Teþekkür Beratý,
Türkiye Yazarlar Birliði Baþarý Ödülü
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Boncuk Oyalarýnýn
Þifreli Dili
Elti çatlatan, kaçan kýzýn eteði, bey geldi haným sallandý, kaynana dili, iftar tabaðý, çitlembik, Ecevit burnu, Türkan Þoray küpesi, fayton tekeri, örümcekli, ördek gözü,
geyik boynuzu, dað lalesi… Hepsi Anadolu kadýnýnýn artýk unutulmaya yüz tutmuþ þifreli dili; incecik, nazenin boncuk oyasý isimleri… Emekli öðretmen Sevgi Þenol'un merak edip, araþtýrýp; kitaplara, sergilere
konu edip yüzlercesini derlediði...
Yazý: Rukal KAYRA
Fotoðraflar: M. Fatih KILIÇ

Anadolumuzda tarih boyunca duygularýný, düþüncelerini, yeteneðini
ve yaratýcýlýðýný, oyalara aktaran kadýnlarýmýz, oyalarlarla, oyalara verdiði adlarla öz kültürümüzü günümüze taþýmýþ, geçmiþten geleceðe yýkýlmaz köprüler kurmuþtur. Lakin bu köprüler de zamana yenik düþmüþ, her
þey gibi eskimiþ, yýpranmýþ, bunlarý aþkla tamir edecek ustalara ihtiyaç duymuþtur. Boncuk oyalarýnýn annesi diye nitelendirdiðim Sevgi Haným, adýna yakýþýr
bir sevgiyle onarmýþ bu köprüleri gelecek nesiller için… Sentetik iplik üreticilerinin
iplik oyasýný moda haline getirdiðini, boncuk oylarýnýn ise yok olmaya yüz tuttuðunu
gören Sevgi haným, araþtýrmalarýný geniþletmiþ ve yýllar içinde üreterek derleme yolunu
seçmiþ… Boncuk oyasý alanýnda kaynak eksikliðini görmüþ ve il il gezmiþ, ilçe ilçe… Adlarýyla birlikte derlediði oya sayýsý 600'e yaklaþmýþ… Sergiler açmýþ, ta Japonya'ya kadar gitmiþ, hayran býrakmýþ herkesi kültürümüze boncuk oyalarýnýn annesi Sevgi Haným… Þimdi
kendisiyle gerçekleþtirdiðimiz keyifli söyleþiyi sunuyoruz size…
Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Emekli Türkçe öðretmeniyim. 1950, Artvin doðumluyum. Kars Kýz Ýlköðretmen
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Okulu'ndan
1967'de mezun oldum. Rize'de iki yýl öðretmenlik yaptýktan sonra Samsun Kýz Eðitim
Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdim.
Sýrasýyla, Bilecik, Afyon, Artvin, Konya, Bilecik ve Bursa'da öðretmenlik görevinde bulundum. 1992'de emekli oldum. Bursa'da yaþýyorum. Boncuk oyalarýmýzla ilgili araþtýrmalarýmý,
bunlarý belgeleme çalýþmalarýmý, yurt içinde ve dýþýnda
tanýtým amaçlý sergi açma giriþimlerimi sürdürüyorum.
Oyalara ve oya kültürümüze deðinir misiniz?
Oya, Anadolu'ya özgü bir el sanatý ürünüdür. Oya sözcüðünün
baþka dillerde karþýlýðý olmadýðý için "Türk danteli" olarak açýklanmaktadýr. Geleneksel el sanatý ürünlerimiz içinde en güzel ve
zengin çeþitleri bulunaný kuþkusuz oyalardýr. Çünkü Anadolu kadýný, yas tuttuðu günler dýþýnda oyasýz
yazma örtmez. Çeyiz geleneðimizde de oyalarýn yeri büyüktür. Oyalarýn kültürümüzde öylesine büyük bir yeri vardýr
ki türkülerimizde, manilerimizde,
deyimlerimizde, çocuklarýmýzýn
adýnda dahi yer almýþtýr.
Sizin oyalara olan ilginiz ne
zaman ve nasýl baþladý?
Neden boncuk oyasý?
Yöremizde, genellikle
boncuk oyalý yazma örtülürdü. Yaz tatillerinde
köyümüze gelen çerçilerdeki renk renk boncuklara bayýlýrdým. Sanýrým bu nedenle ilk öðrendiðim el iþi boncuk
oyasý oldu. Boncuk oyasý
araþtýrmalarýna 1981 yýlýnda, Konya'da baþladým.
Orada sekiz yýl kaldým. Ýlk
yýllarda bütün hanýmlar, kenarlarýnda çok güzel boncuk
oyalarý olan beyaz tülbentler
örtüyordu. Her oyanýn bir adý
vardý. Kýz çeyizlerinde boncuk oyasýna daha çok yer veriliyordu. Zamanla, eskiden yapýlan birçok boncuk oyasý örneðinin yapýlmadýðýný, üstelik mo-

dasý geçti denilerek bol boncuklu
aðýr oyalarýn söküldüðünü, yerine iplik oyasýnýn
yapýldýðýný görünce, bu güzel
el sanatý ürünlerini derledim. "Neden boncuk oyasý?" sorusuna gelince,
o yýllarda sentetik iplik üreticilerinin piyasaya sürdüðü albenili oya kataloglarý, dergiler iplik oyasýný moda haline getirmiþ, boncuk
oyasý eski önemini yitirmeye baþlamýþtý. Araþtýrdýðýmda boncuk oyalarýyla ilgili bir kaynak bulamadým.
Boncuk oyalarýnýn unutulmaya baþlamasý ve bu konuda
kaynak olmamasý nedeniyle araþtýrmalarýmý geniþlettim.
Hangi yörelerin oyalarý inceleme ve araþtýrma konunuz oldu?
Geniþ çaplý olarak Konya ve Balýkesir yörelerini araþtýrarak kitaplarla belgeledim. Artvin ve Bursa'da derlemeler yaptým. Gidebildiðim her yörede araþtýrmalarýmý sürdürüyorum. Ayrýca, bulunduðum ile baþka illerden gelen ailelerdeki boncuk
oyalarýný araþtýrarak yöreleriyle, adlarýyla derliyor, yapýlýþlarýný öðrenerek koleksiyonumu
geniþletiyorum.
Oyalarý sadece derliyor musunuz, kendiniz de üretiyor musunuz?
Boncuk oyalarýný yaparak
derliyorum. Yaparken, özgün renk ve biçimlerini
korumaya özen gösteriyorum. Yeniden oya
üretmeme gerek yok;
çünkü arþivimde daha
yapamadýðým yüzlerce
oya örneði var. Þimdiye
dek deðiþik örneklerle
yaparak ve yazma kenarýna dikerek oluþturduðum koleksiyonumda,
üç yüzden fazla boncuk
oyasý bulunmaktadýr. Kýsa
örnekleriyle arþivlediðim
oyalarla birlikte derlediðim
oya sayýsý altý yüze yakýn.

Her oyanýn farklý bir anlamý var bizim kültürümüzde, her biri ayrý bir
duygunun ifadesi öyle deðil mi?
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Evet öyle.
Geleneksel el sanatý
ürünlerimizin ince, güzel
ve zengin örneklerinden
olan boncuk oyalarý, bir sanat
ürünü olmalarýnýn yaný sýra, Anadolu kadýnýn duygularýný, düþüncelerini,
sevinçlerini, üzüntülerini de yansýtýr.
Yörelere göre deðiþiyor mu oya adlarý? Örnekler
verebilir misiniz?
Oya adlarý yörelere göre deðiþir. Her yöre, oya adlarýnda kendi kültürünü yansýtýr. Ayný oyaya Artvin'de subay sýrmasý, Konya'da yýlan kemiði, Balýkesir'de tren yolu denmesi bunun güzel bir
örneðidir. Oya adlarýný incelediðimizde o yörenin kültüründen çok
þeyler bulabiliriz. "Söðüt yapraðý, dað lalesi, limon çekirdeði, muz
oyasý, laleli, biber oya, karnabahar, dut yapraðý'' yapýldýklarý yörenin iklim ve bitki özellikleri; "örümcekli, sülük oya, eþek arýsý, kelebek, yýlan kemiði, ördek gözü, geyik boynuzu, kaz ayaðý, tavþan
kulaðý" yörede yaþayan canlýlar; "fayton tekeri, tren yolu, makine
býçaðý, motor izi, berber aynasý" yörede kullanýlan araç gereçler;
"elti çatlatan, kaçan kýzýn eteði, bey geldi haným sallandý, kaynana dili, zenginler oyasý, çitlembik, tespih oya" halkýn sosyal iliþkileri ve inançlarý hakkýnda bilgi verir. Sergilerde çok ilgi çeken oya
adlarýndan birkaçýný söyleyeyim: Ecevit burnu, Türkan Þoray küpesi, bey geldi haným sallandý, elti çatlatan, kaçan kýzýn eteði…

Boncuk oyalarý saný rým sadece baþörtüsünde
kullanýlmýyor, baþka hangi
alanlarda kullanýlýyor?
Boncuk oyalarý baþörtüsü dýþýnda, niþanda gönderilen gelin ve damat çevrelerinde, gelin giysileri ve baþlýklarýnda, gelinin
baþýna örtülen kýrmýzý gelin alý'nda, damadýn
omuzlarýna atýlan yazmada, genellikle Batý Anadolu'da yöresel erkek kýyafetlerinin baþlýklarýnda, keselerde, süs eþyalarýnda, duvar süslemelerinde, çocuk nazarlýklarýnda da boncuk oyalarýný görebiliriz. Ayrýca, askere uðurlanan
delikanlýnýn omuzlarýna ay-yýldýz oyalý yazma baðlanýr.
Oya yaparken kullanýlan malzemeler ve araçlar ile teknikleri
nelerdir?
Boncuk oyasýnýn ana malzemesi iplik ve boncuktur. Eskiden pamuk ipliklerle yapýlan boncuk oyalarý sonralarý, daha saðlam olduðu için naylon ipliklerle yapýlmaya baþlandý. Boncuk dýþýnda metal
ve plastik pullar, bez parçalarý, püsküller, bitki tohumlarý, plastik
halkalar, serum hortumu da boncuk oyasýnda kullanýlan malzemelerdendir. Boncuk oyasý yapýmýnda araç olarak týð, boncuk iðnesi, firkete, mekik ve þiþ kullanýlýr. Ýðne ile yapýlan oyalarda iplik
önce balmumuna bastýrýlarak çekilir. Mumlanmýþ iplik karýþmaz
düðümlenmez. Boncuklarýn ipliði kesmesini önler ve oyanýn daha
tok durmasýný saðlar. Boncuk oyalarýnda en çok kullanýlan teknikler, halk arasýnda bilinen adlarýyla zincir, sýk iðne, dolgu, týrabzan,
örümcek ilmek, demet ilmektir.
Þu ana kadar kaç sergi açtýnýz? Japonya'da da bir sergi açmýþsýnýz sanýrým. Bu nasýl gerçekleþti?
Þimdiye dek kiþisel ve karma olmak üzere on iki sergi
açtým. Türk-Japon Dostluk Derneði baþkaný Sayýn
Kanji Ýshimoto, bir kitabýmý almýþ. Kendisi
Türk el sanatlarýna çok meraklý olduðu
için beni aradý ve görüþtük. Japonya'da 2003 Türk Yýlý kapsamýnda açýlan Türk Oyalarý ve Ýþlemeleri sergisine Sayýn Taciser Onuk ve Sayýn Türkan Sevgi ile birlikte katýldýk. Yurt
dýþý sergiler için Türkçe-Ýngilizce
olarak hazýrladýðým yeni kitap
çalýþmamýn yayýnlanmasýný
bekliyorum.
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Kitap yazma fikri nasýl doðdu? Kaç kitap hazýrladýnýz?
Türkçe öðretmeni olmam nedeniyle halk
kültürünün deðerini, önemini, unutulmakta olan kültürel deðerlerimizin bir an önce derlenmesi gerektiðini biliyordum. Bu
konuda bir kaynak olmadýðý için araþtýrmalarýmý belgelemek, gelecek kuþaklara
aktarmak istedim. Boncuk oyalarýný yaparak derlediðim için yapýlýþlarýný biliyordum. Sergilerde gördüðüm ilgi ve kitap isteði de beni yüreklendirdi. 1996 yýlýnda Ýzmir'deki sergide bir lise öðrencisinin aný defterine yazdýðý "Þaþkýna döndüm; benim böyle zengin
bir yurdum var da niye haberim yok." cümlesinden çok etkilendim. Gençlerin kültürel deðerlerimize verdiði önem
beni mutlu etti. Halkbilim araþtýrmalarý olan ilk kitabým "Artvin-Ardanuç Aðzýndan Derlemeler"i yirmi dört yýl süren derleme ve araþtýrma sonucunda yayýnladým. Ýkinci kitabým "KonyaGüneysýnýr Boncuk Oyalarý", üçüncüsü "Ardanuç'tan Bir Güldeste Gönül Kocamaz", son kitabým
da "Balýkesir Boncuk
Oyalarý". Yeni kitap
çalýþmam da var.

Gerçekleþtirmek istediðiniz projelerden bahsedebilir misiniz?
Yeni kitap çalýþmamýn yaný sýra Ýstanbul'da bir
sergi açmak istiyorum. www.boncukoyasi.com sitesinde, boncuk oyalarýyla ilgili bilgileri, fotoðraflarý, örnekleri, bazý oyalarýn
yapýlýþýný ve uyarlamalarý ilgilenenlerle paylaþýyorum. Daha fazla boncuk oyasýný tanýtabilmek için yüzlerce oyadan oluþan sanal
bir sergi açma hazýrlýðýndayým. Saðlýðým elverdiði ölçüde Anadolu'yu gezerek oyalarýmýzý
derlemek, onlarý belgelemek; yurt içinde ve dýþýnda açacaðým tanýtým amaçlý sergilerle kültürümüzü tanýtmak, yaþatmak istiyorum.
Anadolu kadýný boncuðun güzelliðini, çekiciliðini, üç
boyutlu tasarýmlara uygunluðunu, insaný rahatlatan özelliðini yüzyýllar önce fark etmiþ, birbirinden güzel yüzlerce oya yaparak onu "baþ
üstünde" taþýmýþtýr. Boncuk oyalarýmýzýn unutulmaya baþladýðý günümüzde onlarý yeniden hatýrlatma ve tanýtma fýrsatý verdiðiniz için size çok teþekkür ediyorum.
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Anadolu’nun Efsanevi

Kapý Tokmaklarý
Yazý:Aydan BÝRDEVRÝM
Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Kapý, tüm dünyada olduðu gibi Anadolu evlerinde de önemli bir ögedir. Ailenin sosyal
ve kültürel kimliðini belirler. Tokmaklar da ayný þekilde içeride yaþayan topluluðun
sosyal durumunu simgeler. Kapý tokmaklarýnýn üzerindeki figürler ise her dönemin
sanatçýlarý tarafýndan inançlarý, korkularý, ümitleri doðrultusunda sembolik maksatlarý düþünülerek yapýlmýþtýr.

Mimarlýk yapýsý, sadece üstü örtülmüþ duvarlarýn hapsettiði barýnacak yer deðildir. Birtakým yollara baþvurularak daha hareketli, yaþamý daha güzelleþtirecek
biçimlere ulaþýlabilir. Bunun çeþitli örneklerinden biri de
kapý tokmaklarýdýr. Kapýyý çalýp ziyareti evdekilere haber
vermeye, kapýyý tutup çekerek kapatmaya yarayan halka
ve tokmaklar yalnýzca fonksiyonlarýyla deðil, estetik
deðerleri bakýmýndan da bir devrin sanat görüþünü,
anlayýþýný dile getiren eserlerdir.
Tokmak adýný verdiðimiz aksam, belirttiðimiz gibi ses
duyurmada kullanýlýr. Tek parçadan oluþan tokmak,
“köçek” adý verilen baðlantý halkasý ile kapýya takýlýr.
Tokmaðýn altýnda “ayna” dediðimiz süsler bulunmaktadýr. Bazen de tokmak olduðu gibi takýlýr. Tokmak
kolu vurulduðunda, ses çýkarýlmasý için alt
ucunda yine kanat tahtasýna çakýlmýþ bir
“kabaraya” vurulur.
Kapý kanatlarý üzerinde yardýmcý unsur
olarak görev alan halkalar, yuvarlak bir
halka aynasýnýn ortasýna çakýlýr, bunlarýn
da tokmak yerine geçen çeþitleri vardýr.
Bu halkalara “þakþak” veya “çekecek” de
denilmektedir.

raslantý olmadýðý, insanlarýn inanýþlarý ve töreleri
doðrultusunda geliþtiði ortadadýr.
Türk sanatýnýn geçirdiði evrimleri araþtýrdýðýmýzda
pazarlýk, þibe, karakol ve katanda kurganlarýndan
çýkan bulgulardan, Göçer Hunlarýn günlük hayatta
kullandýklarý eþyalarýn üzerine resim ve kabartmalar
yaptýklarý görülmektedir. Yaþam þekillerinden
dolayý bunlar hayvan ve bitki figürlerinden oluþmaktadýr. Bunun bir nedeni de bâtýl inanýþlarýnýn
olmasýndandýr. Maddi yaþantýlarýnýn dýþýnda
mânevi deðerlere baðlanýrlar ve bu deðerlere
ancak sihir ve týlsýmla ulaþabileceklerini sanýrlardý.
Kuvvetli bir hayvana ait biçimlendirilmiþ nesneyi
üzerlerinde veya yakýnlarýnda bulundurmakla o kuvvetin kendilerine geçmesini ümit
etmekteydiler. Bu sebeple Orta Asyalý
sanatçý için iþlenecek en popüler
konu hayvan üslubuydu.
Gazneli ve Selçuklu yapýlarýnda týlsýmlý olarak kabul edilen, koruyucu özelliði olduðuna inanýlan hayvan figürlerinin kullanýlmasýnýn
nedenlerinden biri de ata kültürlerinin devamýdýr.

Tokmaklardaki Figürlerin Kökeni
Kapý tokmaklarýnýn her biri deðiþik biçimlerde
yapýlmýþ olup üzerlerinde kartal, kuþ, yýlan gibi hayvan
motifleri, ejderha, insan ve medusa figürler, stilize edilmiþ
bitki motifleri ile birlikte geometrik desenler bulunmaktadýr.
Bu figürler zaman içinde deðiþime uðramýþlar,
Müslümanlýðýn kabulünden sonra hayvan ve insan
tasvirleri azalmaya baþlamýþ bir süre sonra da yok
olarak yerlerini sade þekillere, halkalara, oval ve
yuvarlak formlara býrakmýþlardýr. Bütün bunlarýn
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Kapý tokmaklarýnýn tasvirleri ve mitolojik
yönünü ele alýp baktýðýmýzda ilginç sembollere
rastlýyoruz. Örneðin, insan için bir duyuru aracý olarak
görev alan kapý tokmaklarýnýn üzerindeki figürler her
dönemin sanatçýlarý tarafýndan inançlarý, korkularý,
ümitleri doðrultusunda sembolik maksatlarý
düþünülerek yapýlmýþtýr.
Urartular zamanýnda yapýlan formlarda, yýlan baþlarý
var. Urartular, yýlan baþlarýný þeytanýn evlerine
girmesine engel için iþlemiþlerdir. Bunlara
Selçuklular döneminde de rastlanmaktadýr.
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Selçuklu hayvan kompozisyonlarýnýn, Orta
Orta Asya
Asya inançlarýna
inançlarýna baðlý
baðlý semsembolik anlamlar taþýdýklarý anlaþýlmýþtýr. Aslan,
sfenks,
kartal,
grifon
Aslan, sfenks, kartal, grifon gibi
gibi
hayvanlar kullanýldýklarý
kullanýldýklarý yere
yere göre
göre bazen
bazen güneþ,
güneþ, aydýnlýk,
aydýnlýk, bazen
bazen
hükümdarlýk, bazen de ölüm
ölüm sonrasý
sonrasý yaþam
yaþam ve
ve cennet
cennet sembolü
sembolü olarak
olarak
yer almýþtýr. Selçuklularda insan
insan figürleri
figürleri cepheden
cepheden tasvir
tasvir edilmiþtir.
edilmiþtir.
Ýnsan figürü Anadolu’da rozet
rozet þeklinde
þeklinde canlandýrýlarak
canlandýrýlarak ay
ay ve
ve güneþi
güneþi
sembolize eder. Aslan; en çok
çok kullanýlan
kullanýlan motiftir.
motiftir. Kuvveti
Kuvveti ve
ve kudreti
kudreti
temsil eder. Kötülükten ve
ve düþmandan
düþmandan koruyan
koruyan unsur
unsur olarak
olarak yapýlýr.
yapýlýr.
Ejder, kuyruklu aslanlar ayný
ayný hayvan
hayvan üzerinde
üzerinde zýt
zýt prensibi
prensibi birleþtirir.
birleþtirir.
Aslan aydýnlýk ve güneþ, ejder
ejder ise
ise ay,
ay, yeraltý
yeraltý ve
ve karanlýk
karanlýk sembolüdür.
sembolüdür.
Selçuklu sanatýnda çok kullanýlan tek
tek ve
ve çift
çift baþlý
baþlý kuþ
kuþ ya
ya da
da kartalýn
kartalýn
Þaman dini inanýþlarýndan geldiði
geldiði bir
bir gerçektir.
gerçektir. Kartal
Kartal kudret,
kudret, kuvvet
kuvvet ve
ve
koruyucu ruh olarak kabul edilmiþtir.
edilmiþtir. Orta
Orta Asya
Asya inanýþlarýna
inanýþlarýna göre
göre her
her
insanýn kuþ þeklinde bir koruyucu
koruyucu ruhu
ruhu vardýr.
vardýr. Ejderha
Ejderha çifti,
çifti, karanlýk
karanlýk ve
ve
kötülükle savaþý sembolize eder.
eder. Ortaçaðda
Ortaçaðda ay
ay ve
ve güneþ
güneþ sembolü
sembolü
olarak yer alýr. Ýçeriye
Ýçeriye kötülüðü,
kötülüðü, düþmanlýðýn
düþmanlýðýn girmesini
girmesini engellediði
engellediði
düþünülmüþtür. Aslan ve ejderha
ejderha kompozisyonlarý
kompozisyonlarý da
da zýt
zýt güçlerin
güçlerin
savaþýný sembolize eder.
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Kapý Tokmaklarý ile Ýlgili Sosyal Bulgular
Kapý, tüm dünyada olduðu gibi Anadolu evinde de önemli bir ögedir. Ailenin sosyal ve kültürel kimliðini belirler. Tokmaklar da ayný
þekilde içeride yaþayan topluluðun sosyal durumunu simgeler.
Zenginin kapý tokmaðý kalýn, aðýr süslüdür, pirinçtendir. Fakirin ise
ince, basit, demirden ve halkadandýr.
Kimi kapýlarýn üzerinde ana tokmaklarýn altýnda ikinci bir tokmak
vardýr. Kapýdan büyük tokmaðýn sesi geliyorsa, gelen misafir erkek, küçük tokmaðýn sesi geliyorsa gelen misafir kadýndýr. Zor durumda kalan birinin kapý halkasýný tutmasý kapýya sýðýnmak anlamýndadýr. Bektaþilerde kapý üç kere çalýnýrdý. Birincisi Allah, ikincisi Muhammed, üçüncüsü Ali'yi ifade etmekteydi. Ýki kanattaki halkalar birbirine kurdela ile baðlanmýþsa evde kimse yok demektir.
El formundaki tokmaklarda kimi elde yüzüðün hiç olmamasý, kimi
elde orta parmakta veya yüzük parmaðýnda yüzüðün olmasý ev
sahibinin bekar, evli ya da dul oluþunu simgeler. Eve gelen konuk
tanýdýksa kapýdaki halkayý, yabancýysa kapý tokmaðýný vurmaktadýr. Böylece ev sahipi evdeki durumu ona göre ayarlar. El þeklindeki tokmaklarýn kapýya vuran kýsmýnda iyiliði, bolluðu, sonsuz
hayatý simgeleyen nar meyvesi bulunmaktadýr. Kiþinin içeridekilerle ilk temasý bu bereket sembolünü tutan ele dokunarak baþlar.
Kapý halkalarýnýn bir kurdela ile sýký sýký baðlanmasý evde kimse-

nin olmadýðýný, gevþek baðlanmasý evdeki kiþinin yakýn zamanda
döneceðini, sadece bir halka baðlandýðý takdirde evde insan
olduðunu gösterir.
Kapý Tokmaklarýnýn Yapým Teknikleri
Yapým tekniklerini ikiye ayýrabiliriz. Bunlar dövme ve dökümdür.
Bu yapýlan tokmaklarýn üzerindeki süslemeleri de meydana
getirebilmek için Türk maden sanatýnda kullanýlan kazýma,
kabartma, telkâri, telik iþi, kakma ve yaldýz gibi süsleme teknikleri
kullanýlmýþtýr.
Dövme Tekniði: Ateþte kýzdýrýlmýþ olan madenin örste dövülerek
çeþitli þekillere dönüþtürülmesidir. Ustanýn tek tek uðraþtýðýnda bu
yöntemle çalýþmak uzun zaman alýr.
Döküm Tekniði: Eritilmiþ madeni istenilen biçimlerde hazýrlanan
kalýplara dökülerek dondurulmasýdýr. Döküm tekniðinde çok sayýda eser kýsa sürede yapýlýr. Tunç dökümden olan kapý tokmalarý
zengin ve gösteriþlidir. Üzerlerinde çok fazla oyma bulunduðu gibi,
sade olanlarý da mevcuttur.
Tunç dökümle yapýlan kapý tokmaklarýnýn en önemlisi Selçuklu
dönemine ait olan Güneydoðu Anadolu'daki Cizre Ulu Cami kapý
tokmaklarýdýr. Bunlardan biri 1969 yýlýnda çalýnmýþtýr. Þu an
Kopenhag David Kolleksiyonu’nda bulunmaktadýr. Tokmak
yerinden sökülürken aslan baþý þeklindeki parçasý kýrýlmýþ ve
kapýnýn üzerinde kalmýþtýr. Bu nedenle David Kolleksiyonu’ndaki
tokmaðýn aslan baþý biçimindeki parçasý noksandýr. Çalýnma olayý
üzerine saðlam durumdaki ikinci tokmak yerinden sökülerek
Ýstanbul Türk Ýslam Eserleri Müzesi’ne nakledilmiþtir. Cizre Ulu
Camii'ne ait bu tokmaklarýn figürlerindeki ejderler badem gözlü,
sivri kulaklý ve kanatlýdýr. Kanatlarýný ýsýrýr biçimde tasvir edilmiþ
olan ejderlerin pullarla örtülü gövdeleri birer düðüm oluþturmakta, birbirlerine dolanan kuyruklarý kartal baþlarýyla bitmektedir.
Boyu 28 cm, eni 24 cm' dir.

80

Güneþ veya aydýnlýðýn sembolü olan aslan baþý ve kartal ile
tasvir edilen ejderha figürlerinin zýt bir oluþumu karanlýðý ve
aydýnlýðý temsil ettiði düþünülmektedir. Ayrý ayrý kudret sembolü olan bu üç hayvanýn birlikte kullanýlmasý da kuvveti ve
gücü simgelemektedir.
Cizre Ulu Camii'ne ait tokmaklarýn bir benzeri, Tiflis'te bulunmuþ ve halen Batý Berlin Müzesi'nde Ýslam Eserleri
Bölümü’nde sergilenmektedir.
Kapý tokmaðý yerine geçen “þakþak” ve “çekecek”ler “ayna”
ya da “göbek” adý verilen bir parçayla, bu parça üzerine
baðlantýlý bir halkadan meydana gelmiþ süs unsuruna denir.
Þakþaklar hem kapý tokmaðý gibi ses çýkarmada hem de kapý
kanatlarýný açýp kapatýrken kanatlarý çekmede kullanýlýr.
Oldukça kalýndýr ve ustanýn zevkine göre kesilir. Toprakta
hazýrlanmýþ bir çukura yerleþtirilir. Çekiçle bombeleþtirilir.
Daha sonra makasla kenarlarýna þekil verilir. Ýsteðe göre
zýmba ile çeþitli yerleri delinerek desen yapýlýr. Bu parça
kapýya asýlýr. Ortasýna halka takýlýr. Desenler çoðunlukla bitki,
hayvan ve yazý unsurlarýnýn stilize edilmeleri ile meydana
gelir. Anadolu’nun Hitit sanatýný hatýrlatan desenler de mevcuttur. Þakþak çakýlmadan önce göbek kýsmýný kýrmýzý kadife
veya cuha yerleþtirilir. Her biri teker teker elde edilir.
A
nadoludaki KKapý
apý TTokmaklarý
okmaklarý
Anadoludaki
Amasya: Buradaki kapý tokmaklarý iki kýsýmda incelenmektedir.
1- Figürlü kapý tokmaklarý: El, ejderha ve aslan baþý þeklindedir. Demirden ve döküm tekniði ile yapýlmýþlardýr. El figürü
kapý tokmaðý içinde küre bir kýsým bulunmaktadýr. Vurulduðu zaman ses çýkartan kýsýmdýr. Follos figürü kapý tokmalarý;
follosun yüzeyi ince yüzeysel silmeli olup tokmaðýn kaide
kýsmý yoktur. Baþý yuvarlak, boyun kýsmý incedir
2- Figürsüz kapý tokmaklarý: Bunlar genelde ortada ayna ve
bunun üzerinde halkadan ibarettir. Bunlar genellikle demirdendir.
Bursa: Kapý kanatlarý üzerindeki kapý tokmaklarý, iri halkalar
halinde olup ayna kýsýmlarý stilize edilmiþ, bitki ve çiçek motiflerinden ibarettir.
Cumalýkýzýk: Kapý tokmaklarý halka formunda olup pirinç ve
demir döküm tekniði kullanýlmýþtýr. Cumalýkýzýk’ta üç tip tokmak vardýr. Birincisi, tokmak yerine geçen halkalar, ikincisi
ise aynanýn ortasýna takýlan bir halkadan oluþan eserlerdir.
Bunlarýn motiflerinde “Ramile” kullanýlmaktadýr. Ajur kesme
yöntemiyle þekillendirilmiþtir. Üçüncüsü ise, stilize edilmiþ
çiçek motiflerinden oluþmuþtur. Aynanýn ortasýnda hareketli
kýsým bulunmaktadýr.
Diyarbakýr: En önemlileri stilize edilmiþ kuþ ve hanýmeli þeklinde olanlarýdýr. Þakþak ve çekçeklere rastlanýr. Demirden
dövme veya dökme olarak yapýlmaktadýr.
Ýzmir: Buradaki kapý tokmaklarý çok çeþitlidir. Bitki motifleri
güvercin, kuþ, aslan, deniz kabuðu, balýk, insan ve çocuk
figürleri bulunmaktadýr. El figüründe bileklerdeki kývrýmlar
çok güçlüdür.
Kayseri: Evlerdeki giriþler avluya açýldýðýndan tokmaklarýn iyi
ses verebilmesi için saðlam malzeme kullanýlmýþtýr.
Motiflerde aslan, kartal, hanýmeli þeklinde olanlarýdýr. Daha
basit olanlarý da vardýr. Bunlar demirden yapýlmýþtýr.
Kemaliye: Vazolu veya vazosuz çiçekler, yapraklar, çift kulplu
geniþ aðýzlý vazo formlarý bulunmaktadýr.
Safranbolu: Tokmaklar genelde oymalý aynanýn ortasýna
baðlanmýþ bir halkadýr. Bunun yanýnda yine haber vermek
için de kullanýlan kapý madallarý son derece zariftir. Nazara
karþý koruduðuna inanýlan “mühr-i Süleyman” olarak bilinen
üst üste konmuþ iki eþkenar üçgenin oluþturduðu alt kolla
yýldýz motifi ile süslenmiþlerdir.
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Louvre’dan Sabancý’ya
“Ýstanbul, Ýsfahan, Delhi”
Nuri COÞAR

Ünlü Louvre Müzesi’nin Ýslam Sanatlarý Bölümü’nde toplanmýþ ve korunmuþ olan
kýymetli hazineler, ilk kez müze dýþýnda sanatseverlerle buluþtu. Sakýp Sabancý
Müzesi’nde açýlan “Louvre Koleksiyonlarýndan Baþyapýtlarla Ýslam Sanatýnýn Üç
Baþkenti: Ýstanbul, Isfahan, Delhi” baþlýklý sergi, dünyayý yöneten imparatorluklarýn
zengin ve görkemli çaðlarýný gözler önüne serdi.

“Mediciler’den Savoylar’a Floransa Saraylarýnda Osmanlý
Görkemi” ve “Picasso Ýstanbul’da” sergileri ile ÝSMEK El Sanatlarý
Dergisi’nin önceki sayýlarýna konu olan Sakýp Sabancý Müzesi
(SSM), Boðaziçi’nin en eski yerleþimlerinden Emirgan’da, zengin
koleksiyonu, ev sahipliði yaptýðý uluslararasý geçici sergiler,
konservasyon birimleri, örnek eðitim programlarý, gerçekleþtirdiði konser, konferans ve seminerlerle çok yönlü bir
müzecilik ortamý sunuyor.
SSM’nin son gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalardan biri olan
“Louvre Koleksiyonlarýndan Baþyapýtlarla Ýslam Sanatýnýn Üç
Baþkenti: Ýstanbul, Isfahan,
Delhi” baþlýklý sergi
ise Sabancý

Üniversitesi ile Louvre Müzesi arasýnda, 20 Mart 2007 tarihinde
imzalanan 5 yýllýk kültürel ve bilimsel iþ birliði anlaþmasý kapsamýndaki ilk büyük etkinliði oldu.
Louvre Müzesi’nin Hazineleri
Tüm dünyada büyük yanký uyandýran Dan Brown'ýn kaleme
aldýðý 'Da Vinci'nin Þifresi' adlý kitap ve ardýndan çekilen film,
Louvre Müzesi'nin ününü birkaç kat daha artýrdý. Paris’te bulunan Louvre Müzesi (Musée du Louvre), dünyanýn en köklü ve
en büyük müzelerinden biri.
Louvre Müzesi, 13. yüzyýlda Paris’i savunmak üzere inþa edilen
kalenin, zaman içerisinde geliþtirilmesiyle oluþan bir kompleks. 12. yüzyýldan bu yana Paris’in merkezinde yer alan ve
Fransýz krallarýnýn saray olarak kullandýðý binalarýyla, 1793
yýlýnda müze olarak halka açýldý. 1981 yýlýnda, Fransa’nýn eski
devlet baþkanlarýndan François Mitterrand’ýn “Büyük Louvre
Projesi” çerçevesinde yenilenen müzeye, 21 metre boyunda, piramit biçiminde bir cam giriþ inþa edildi. 35.000
parçanýn sergilendiði müzede, Venüs Heykeli,
Semadrek’teki Kanatlý Zafer Anýtý, Leonardo’nun
Mona Lisa’sý ve Michelangelo’nun Slaves’i yer alýyor.
Louvre Müzesi’nin koleksiyonunda, Anadolu’dan
getirilmiþ, tarihi açýdan önemli birçok antik eser
de bulunuyor.
Mezopotamya, Ýran, Arap, Doðu Akdeniz ve
Eski Ýslam eserlerinin teþhir edildiði Eski Doðu
Medeniyetleri Bölümü’nde, yaklaþýk 10.000 yýl
önce þehirlerin doðuþundan Ýslam’ýn kabul
ediliþine kadar olan dönemde, eski Yakýndoðu
ve Ortadoðu ülkelerindeki medeniyetlere ait
eserler olmasý dikkat çekici…
Müzede 2003 yýlýnda kurulan Ýslam Sanatlarý Bölümü’nde, üç kýtadan 1300 yýllýk eserler bulunuyor. 20.000 eserden oluþan zengin koleksiyon, Ýslam dininin hakim olduðu topraklardaki yaratýcýlýðý
ve kültürel çeþitliliði yansýtýyor. “Ýslam Sanatlarý Bölümü”nün görkemli eserler için hazýrlýklar devam ediyor.
Louvre Müzesi’nin Visconti Meydaný’na bakan Ýslam Sanatlarý Bölümü’nün, yeni galerilerinin 2010 yýlýnda ziyarete
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Rumi ve hatayi bezemeli kase Osmanlý, Ýznik, 1480 - Killi hamur, sýraltý bezeme
Yükseklik 17 cm, Çap 36.2 cm Louvre Müzesi, Ucad 5150

Ýran, 17. yüzyýl Çini hamuru, yarý saydam renkli sýr / 22.5 x 21.4 cm
Louvre Müzesi, Ýslam Sanatlarý Bölümü, Ucad 8375

açýlmasý planlanýyor. Yýlda yaklaþýk 8 milyon kiþi tarafýndan
ziyaret edilen müzenin 8 ana bölümde toplanan daimi koleksiyonu, 60.000 m2’lik sergi alanýnda izleyicilerle buluþuyor.
SSM-Louvre Ýþbirliði
Sakýp Sabancý ve Louvre müzeleri arasýndaki anlaþma, 20 Mart
2007 tarihinde, Paris’teki Louvre Müzesi’nde, Güler Sabancý ile
Louvre Müzesi Baþkaný ve Genel Müdürü Henri Loyrette
tarafýndan imzalandý. 2000 yýlýnda, Sakýp Sabancý koleksiyonundan hat ve levhalarýn Louvre Müzesi’nde sergilenmesiyle
iki müze arasýnda baþlayan iliþkiler, deneyimlerin paylaþýlmasýna dayanan anlaþmayla farklý bir boyut kazandý.

Elinde fincan tutan mor sarýklý adam Ýran, 17. yüzyýlýn ilk yarýsý ya da ortalarý kaðýt
üzerine suluboya, mürekkep ve altýn / 37.4 x 22.7 cm Louvre Müzesi, N 35507

Safevi, 17. yüzyýlýn ilk yarýsý ya da ortalarý Çini hamuru, renkli sýr / 118 x 157.7 cm
Louvre Müzesi, Ýslam Sanatlarý Bölümü, OA 3340
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“Ýslam Sanatýnýn Üç Baþkenti: Ýstanbul, Isfahan, Delhi”
Türk Telekom’un sponsorluðunda düzenlenen “Louvre
Koleksiyonlarýndan Baþyapýtlarla Ýslam Sanatýnýn Üç Baþkenti:
Ýstanbul, Isfahan, Delhi” baþlýklý serginin küratörlüðünü SSM
Müdürü Dr. Nazan Ölçer, SSM Koleksiyon Yöneticisi Dr. Filiz Çaðman, Louvre Müzesi Ýslam Eserleri Bölümü Baþ Küratörü Sophie
Makariou, Louvre Müzesi Ýslam Eserleri Bölümü Bilimsel Asistaný
Charlotte Maury yaptý.
Louvre Müzesi’nin en önemli koleksiyonlarýndan Ýslam Sanatlarý
Bölümü’nde toplanmýþ ve korunmuþ olan hazineler arasýndan
Osmanlýlara (1299-1923), Ýran’da 16. yüzyýl baþlarýnda kurulmuþ
olan Safavi Devleti’ne (1501-1722) ve yine ayný dönemde
Hindistan’da hüküm sürmüþ Baburi Hanedaný’na (1526-1858) ait
çeþitli sanat eserlerinden oluþan 250’ye yakýn eserin yer aldýðý
sergi, Paris Uygulamalý El Sanatlarý Müzesi’nin yaný sýra Fransa
Büyükelçiliði ve Ýstanbul Fransýz Kültür Merkezi’nin iþ birliðiyle
gerçekleþtirildi.
Geniþ Ýran coðrafyasýna egemen olmuþ Timurilerin (1396-1510)
kültür mirasýný paylaþtýklarý Osmanlý Ýmparatorluðu ile Ýran’daki
Safavi ve Hindistan’daki Baburi Ýmparatorluklarý arasýndaki tarihi
iliþkilerin kültürel yansýmalarýnýn gösterildiði, sanatsal açýdan
ortak ve farklý yönlerin vurgulandýðý sergide, imparatorluklarýnýn
zengin ve görkemli çaðlarý gözler önüne serildi.

Mir Hâþim Baburi, 1625-1630 civarý kâðýt üzerine suluboya ve altýn yaldýz,
Minyatür: 17.4 x 10 cm / Sayfa: 33 x 22 cm
Louvre Müzesi, Ýslam Sanatlarý Bölümü, OA 7163

SSM bünyesinde açýlacak “Müze Eðitim Atölyesi” ile Louvre
Müzesi arasýnda, bilimsel, mesleki / eðitsel alanlardaki birikimlerin, 2008 yýlýndan itibaren düzenli olarak paylaþýlmasý ve iþ
birliði uyarýnca SSM’ye “Louvre Müzesi Ýslam Sanatlarý
Departmaný Partneri” statüsü verilmesi planlanýyor.

Baburi, Hindistan,
17. yüzyýlýn ikinci yarýsý-18. yüzyýl
Yeþim, altýn tel, yakut ya da lâl ve
zümrüt bezeli 14.4 x 4.8 cm
Louvre Müzesi, Ýslam Sanatlarý Bölümü, R 437
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Dünyanýn en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Louvre
Müzesi’nin koleksiyonlarý, bu sergi ile çok geniþ kapsamlý olarak
Türkiye’de ilk kez izlenebildi. Diðer taraftan, daha önce gün ýþýðýna
çýkmayan birçok eserin de yer aldýðý, büyük emeklerle oluþturulan Louvre Müzesi’nin Ýslam Eserleri Koleksiyonu, bu sergiyle, ilk
kez Louvre Müzesi dýþýnda izleyicilerle buluþtu. Ayrýca SSM
bünyesinde açýlacak “Müze Eðitim Atölyesi” ile Louvre
Müzesi arasýnda, bilimsel, mesleki ve eðitsel alanlardaki
birikimlerin, 2008 yýlýndan itibaren düzenli olarak paylaþýlmasý planlanýyor.
Sabancý Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, bugüne kadar Louvre
Müzesi’nin dýþýnda sergilenmeyen, Osmanlý, Safevi ve Baburi
imparatorluklarýnýn en görkemli sanat eserlerinin, 2008 yýlý
içerisinde 4 ay boyunca ziyaretçilerini aðýrladýðýný, bu eserlerin
ayný sergide görülebilmesinin ise Ýslam sanatýnýn farklý coðrafyalardaki geliþimini, ortak payda ve farklýlýklarýný izleyebilmek açýsýndan benzersiz bir fýrsat sunduðunu söyledi.
Louvre Müzesi Baþkan Yardýmcýsý Hervé Barbaret, “2000 yýlýnda, Sakýp Sabancý
koleksiyonundan hat ve levhalarýn Louvre’da sergilenmesiyle iki müze arasýnda
baþlayan iliþkiler, Paris’te imzaladýðýmýz anlaþmayla farklý bir boyut kazandý.
Anlaþma kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz bu ilk sergi, iki büyük kültür kurumu
arasýndaki güçlü iþ birliðinin ilk adýmýný oluþturdu.” þeklinde konuþtu.
Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi, önümüzdeki günlerde Akbank'ýn sponsorluðunda ve Gala-Salvador Dali Vakfý’nýn iþ birliðiyle, 20. yüzyýlýn en önemli sanatçýlarýndan,
sürrealizm akýmýnýn temsilcisi Salvador Dali’yi aðýrlamaya hazýrlanýyor.

Safevi, Kuzeybatý Ýran (?),
17. yüzyýlýn ilk çeyreði
Çini hamuru, sýraltý bezeme
15 x 14.8 cm
Louvre Müzesi,
Ýslam Sanatlarý Bölümü, OA 5544
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Gülleri, Gölleri ve Halýlarýyla

Isparta
Zeki SAATÇÝ

Gül suyu, gül yaðý, gül kremi, gül sabunu, gül reçeli… Gül denildiðinde akla ilk gelen yer neresidir? Tabi ki
Isparta… Güller diyarý Isparta, enfes dokulu halýlarýyla da nam salmýþtýr cihana... Bir doða harikasý Eðirdir
Gölü, kýþ turizminde zirveye aday Davras Daðý, Hýristiyanlýðýn hac merkezlerinden olan ve geleneksel el
sanatlarýmýzýn halen yaþatýldýðý Yalvaç ilçesi ve niceleri ile sadece bilenlerin bildiði bir hazinedir Isparta…
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Deniz dibi saz olur/Gül açýlýr yaz olur/Ben yârime gül
demem/Gülün ömrü az olur… Meþhur Isparta manilerinden biri ile
baþlamak istedim gül kokulu þehir Isparta’yý tarif etmeye… Gül
Isparta, Isparta gül demek çünkü… Isparta’nýn adý nereden gelmiþ
peki? O da güllerden. Þöyle ki; Vaktiyle Gülistan denilen bir diyarýn
Gül Sultan adýnda bir hükümdarý varmýþ. Bu hükümdarýn elma
yanaklý, kiraz dudaklý, pembe gül tenli ve ahu bakýþlý güzel bir kýzý
varmýþ. Kýz, pembe gül tarlalarý arasýnda doðup büyüdüðü için
kendisi de güller gibi kokarmýþ. Bütün tabiat bu kýza kara sevdalýymýþ. Bu güzel kýz yüzünden komþu hükümdar daðlar yýllarca
birbiriyle mücadele etmiþler. Bunlardan Davras adýndaki dað,
yanýp tutuþan baðrýndan gökyüzüne alevler fýrlatýrmýþ hep. Neden
sonra bu daðlar bir karara varmýþ. Demiþler ki: “El ele, omuz
omuza verelim. Geniþ bir dað halkasý yapalým. Bu halkanýn
ortasýnda belirecek ovayý bereketlendirelim. Ovanýn güney bölgesini bað, bahçe ve gül tarlalarý ile süsleyelim. Hiçbirimize yâr
olmayan sevgilimizi oraya yerleþtirelim. Baþýna da bekçi olarak
tepeler dikelim. Onun güzelliðini uzaktan seyredelim.” Öyle de
yapmýþlar. Böylece dað halkasýnýn ortasýndaki geniþ ovanýn
güneyinde kimseye yar olmayan güzel Isparta tarih boyunca sevdalýlarýna nazlanýp durmuþ…
Isparta ilimiz, herkesin bildiði gibi dünyaca ünlü bir gül yaðý ve
gülsuyu üretim merkezidir. Isparta’da ilk gül yaðý üretimi, 1892
yýlýnda “Müftüzade Ýsmail Efendi” tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
Avrupa ve Amerika'da çiçeklerin kraliçesi olarak bilinen “rosa
damascana” cinsi gül yetiþtirilir bu þehirde. Þu anda Gülbirlik ile
birçok yerli ve yabancý gül iþleme fabrikalarý bulunmaktadýr. Her
yýl Mayýs ve Haziran aylarýnda toplanan güller, hava þartlarýnýn da
etkisiyle üstün kalitede bir gül yaðý üretiminin gerçekleþmesini
saðlar. Isparta güllerinin en önemli kullaným alaný; kozmetiktir.
Çünkü, gülün cildi canlandýrýcý, dinlendirici ve gençleþtirici bir etkisi vardýr. Ayrýca gül kokusu, baþ aðrýlarýndan uykusuzluða, sinirsel
rahatsýzlýklardan mide bulantýlarýna kadar pek çok hastalýða da iyi

gelir. Kozmetik ürünleri dýþýnda gülden lokumlar, reçeller, tatlýlar
da yapýla gelir. Isparta’da adým baþý bu ürünlerin satýldýðý dükkânlardan görmek mümkündür. Kentte gül festivalleri, gül konulu
sempozyumlar yapýlýr, bu etkinlikler hayli renkli görüntülere
sahne olur. Eðer bu eðlenceyi kaçýrmak istemiyorsanýz, Isparta’ya
Haziran ayýnda gidin derim… Hem Kiraz Bayramý’ný da görme þansýnýz olur…
Isparta, güllerin yaný sýra halýlarý ile de çok meþhurdur. Isparta'da
halýcýlýk, Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra, bölgeye yerleþtirilen Türk oymaklarý ile baþlar. Bu oymaklarýn dokuduðu "Türkmen
Halýlarý" yüzyýllar boyunca gelenekselliðini korumuþtur. Ancak
son yüzyýllarda Batýlý halý tüccarlarýnýn kendi isteklerine göre halý
sipariþ etmeleri yüzünden bu gelenek etkisini yitirmeye
baþlamýþtýr. Þu anda Isparta’da halýcýlýk bitti denilse de yörede
hâlâ ev tezgahlarýnda göz alýcý Isparta halýlarý dokunmaya devam
etmektedir.
Isparta’nýn gülleri ve halýlarýndan bahsettikten sonra biraz kenti
tanýyalým… Ispartamýz, Ege, Akdeniz ve Ýç Anadolu Bölgeleri’nin
kesiþtiði Göller Bölgesi’nde yer alýr. Dünyada sýnýrlarýnda en fazla
göl ve gölet bulunan il olma özelliðini taþýyan Isparta, “altýn üçgen”
diye adlandýrýlan “Eðirdir, Kovada ve Gölcük” gölleri ile de bilinir.
Bir dip not vermeliyim; bu göllerin hepsi önemli kuþ gözlem alanlarýndandýr. Beyþehir ve Burdur göllerinin bir bölümü de Isparta
ilindedir. Sýnýrlarý içerisinde çok sayýda göl, milli park ve tabiat
koruma alaný olan Isparta, bir üniversite kenti olmanýn yaný sýra
canlý yaz ve kýþ spor aktiviteleri, eko sistemi, inanç turizmi, maðaralarý, çadýr ve yayla konaklamalarý, yaþatýlmaya çalýþýlan geleneksel el sanatlarý ile gezginlerin portföyünde önemli yer tutmaktadýr.
Geçmiþi tarih öncesi devirlere kadar giden Isparta’da, antik çaðda
“Baris” adýný taþýyan, baþta Lidyalýlar, Frigler, Persler, Helenler,
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Romalýlar, Bizanslýlar, Selçuklular ve Osmanlýlara ait olmak üzere
pek çok büyük uygarlýðýn izleri bulunur. Bu tarihi geçmiþ, þehre
ayrý bir zenginlik katar. Birçok önemli kervansaray, cami ve
medrese, özellikle Beylikler ve Selçuklu’nun anýtlarý olarak hala
ayaktadýr. Isparta'ya gittiðinizde merkezde bulunan Damgacý
Sokaða mutlaka uðrayýn. Eski Isparta evleri görülmeye deðer…
Isparta ilinin ilçeleri; Aksu, Atabey, Eðirdir, Gelendost, Gönen,
Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Þarkikaraaðaç, Uluborlu, Yalvaç ve
Yeniþarbademli'dir. Yalvaç ilçesi, Hýristiyanlýðýn hac merkezleri
arasýnda bulunur, bu nedenle inanç turizmi açýsýndan önemlidir.
Anadolu’nun kültür mirasýný da tüm ihtiþamý ile yansýtýr. Yalvaç’ta
geleneksel el sanatlarý halen yapýlmaya devam etmektedir. Aksu
ilçesi sýnýrlarý içindeki Timbriada, Tynada, Eurymendon Kutsal
Alaný, Roma Köprüsü, Sorgun ve Zindan Maðaralarý’ný mutlaka
görmelisiniz. Gelendost ilçesi, ilk çaðlardan beri Pisidya ülkesi adý
verilen Göller Bölgesi'nin en eski kültür merkezlerinden biridir.
Atabey ilçesi, tarihi harabeleriyle meþhurdur. Keçiborlu ise camileri, türbeleri, harabeleri ve yaylalarýyla dikkat çeker.
Gelelim Isparta’nýn gülü Eðirdir’e… Türkiye'nin dördüncü büyük
gölü olan Eðirdir, adeta bir doða harikasýdýr. Yüzölçümü 517 kilometrekare olan göl, orta kýsýmlarýna doðru bir dar boðaz tarafýndan
iki yandan sýkýlmýþ gibi durur. Gölün kuzey kýsmý “Hoyran” olarak
adlandýrýlýr. Gölün rengi ise günün çeþitli saatlerine göre deðiþen
nefes kesici bir turkuazdýr… Göl ve çevresinde yamaç paraþütü,
rüzgar sörfü ve balýk avcýlýðý yapýlabilir. Göl içindeki Can Ada ve
Yeþil Ada ise turizm açýsýnda oldukça canlýdýr. Büyük Yeþil Ada’da
otel, pansiyon ve lokantalar dolu iken; Can Ada’da yerleþim yok,
sadece park ve piknik alanlarý vardýr. Buraya gidip de balýk yemeden dönmeyin derim… Isparta þehir merkezinde ise tandýr
kebabý…
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Eðirdir Gölü’nün tepesi karlý daðlarla çevrilidir. Bunlar; Dedegöl,
Akdað ve Barla Daðý’dýr. Isparta ve Eðirdir arasýnda kalan Davraz
ise 2.637 metre yüksekliðiyle artýk tanýnan bir kayak merkezidir.
Davras’ta kayak yapmak müthiþ bir zevk çünkü kayak yaparken
Eðirdir Gölü’nün güzel görüntüsü de seyreylemek mümkün… Kýþ
ve kayak turizmine elveriþli olan Davras Daðý, tek zirveli bir dað ve
özellikle "alternatif" kýþ sporlarý yönünden önemli bir geleceðe
sahip…
Isparta’nýn en çarpýcý güzelliklerinden biri de Kovada Gölü ve Milli
Parký. Göl ince bir kanalla Eðirdir Gölü'ne baðlanýyor, bu kanalýn iki
yaný elma ve þeftali bahçeleriyle kaplý. Ayrýca bu göl, dünyada
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eþine az rastlanan kasnak meþesi koruma alaný. Yine eþine az
rastlanan bir tür Apollon kelebeðinin adý da bir süredir bu bölgeyle anýlýyor.
Kovada Gölü'nden daha güneyde Yazýlý Kanyon bulunuyor. Tarihi
Kral Yolu’nun da geçtiði kanyon, tapýnak ve kaya yazýtlarý ile tarihi önem taþýyor. Bugün Yazýlý Kanyon "Tabiat Parký" statüsünde
korumaya alýnmýþ ancak ne yazýk ki kanyon duvarlarýndaki antik
dönemlere ait çeþitli yazýtlar tahrip edilmiþ… Bir krater gölü olan
Gölcük ise Isparta'nýn mesire yeri olarak da biliniyor. Isparta ve
Eðirdir'de tarihe meraklý olanlarý da tatmin edecek pek çok
zenginlik var. Kýzýldað Milli Parký, Eðirdir Kalesi, Eðirdir

Kervansarayý, Prostanna Antik Kenti, Ayastefanos Kilisesi ve Baba
Sultan Türbesi bunlardan akla ilk gelenler…
Gelelim Isparta’da geleneksel olarak halen yaþatýlmaya çalýþýlan el
sanatlarýna… Isparta’da Türk el sanatlarýnýn tarihi çok eski devirlere uzanýr. Yapýlan el sanatý ürünlerinde göçebe yaþamýn özellikleri görülür. Ýþlemeler ve motifler, çadýr, halý, kilim gibi objeler
üzerindedir. Orta Asya kültürü, yerleþik kültürle baðdaþtýrýlmýþtýr.
Eskiden Isparta'da saraççýlar, çizmeciler, çarýkçýlar, kendirciler,
mesciler, pabuççular, dikiciler, yemeniciler, býçakçýlar, hasýrcýlar,
nalbantlar, cezveciler, bakýrcýlar, kavafçýlar, semerciler, mumcular,
yaðcýlar, sabuncular, urgancýlar, demirciler, çilingirciler, oymacýlar,

marangozlar, keçeciler vb. sanat kollarýnýn yaþadýðý bilinmektedir.
Ancak bu sanatlardan günümüzde halýcýlýk, kilimcilik, dericilik,
keçecilik, semercilik, nalbantlýk, ayakkabýcýlýk, marangozluk,
demircilik, býçakçýlýk, bakýrcýlýk, kalaycýlýk ve sobacýlýk son temsilcilerinin elindedir. Dericilik, semercilik, keçecilik, saraçlýk, ve nalbantlýk gibi el sanatlarýnýn günümüzde artýk sadece Yalvaç
ilçesinde, Isparta merkezde ve Uluborlu’da bakýrcýlýk, kalaycýlýk,
býçakçýlýk; Sütçüler Kesme’de ise kaþýkçýlýk devam ettirilmektedir.
Eski ahþap süsleme sanatlarý, oyma ve nakýþçýlýk kaybolan sanat
kollarýdýr. Yün ve kýldan imal edilen çuval, heybe, aba, çadýr, kilim
ve çulha gibi dokumalar ile iþlemeler de zamanýn geliþen
ihtiyaçlarýna ayak uyduramayarak yok olmaya baþlamýþlardýr.
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Konumuz el sanatlarýna oradan da gene Isparta halý ve kilimlerine
geldi… Isparta halýlarý incelendiðinde, Isparta’nýn simgesi olan gül
baþta olmak üzere, genellikle çeþitli çiçek ve yapraklardan oluþan
bitkisel bezemeler görülür. Isparta’da dokunan halýlarda genellikle lâcivert, kiremit kýrmýzýsý, sarý-yeþil, cam göbeði mavi ile kýrýk
beyaz kullanýlýr. Küçük tezgahlarda dokunan minyatür el halýlarý
da turistik eþya olarak önemlidir. Kilimciliðin Isparta'da en yaygýn
olduðu yerler yörük köyleridir. Kilim dokunan bu yörelerde heybe,
çanta ve çuval dokunduðu görülür. Yörede önceden kök boya ile
boyama yapýlýrken günümüzde suni boyalar tercih edilmektedir.
Isparta’da el iþlemeleri arasýnda oya iþlemeleri oldukça yaygýndýr.
Yöreye has olarak en çok çiçek motifleri iþlenmektedir. Oyalar
yapýldýðý araçlarýn isimlerine göre "iðne oyasý", "týð oyasý", "firkete oyasý", "mekik oyasý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Ayrýca, kullanýlan malzemeye göre de "iplik oyasý", "boncuk oyasý", "mum
oyasý" gibi adlar da verilir. Isparta'da en yaygýn olarak yapýlan oya
çeþidi “týð oyasý”dýr. Uluborlu, bu oyalarýn yapýldýðý merkez
bölgedir. Þarkikaraaðaç ve Yalvaç’ta da geleneksel Türk iþlemeleri
yapýldýðý görülür.
Isparta’da keçeciliðin yapýldýðý tek yer Yalvaç ilçesidir. Keçeden
kepenek, yolluk, duvara asmak için minyatürler ve yelek gibi kullaným eþyalarý yapýlmaktadýr. Yalvaç’ta sayýlarý gittikçe azalan
semerci, saraçcý ve nal imalatçýsý bulunmaktadýr. Ýlçede minyatür
at arabasý yapan bir imalatçý da bulunmaktadýr. Ancak bu sanatlarý ve zanaatlarý devam ettirecek gençlerin ilgisizliði, çýrak
yetiþmemesine ve ne yazýk ki bu güzelliklerin sadece yazýlarda,
hatýralarda kalmasýna sebep olacaktýr... Temennimiz bu zengin
kültürel mirasýn yaþatýlmasý için yetkilerin gerekli önlemleri almasý
ve saðlanacak desteklerle bu güzelliklerin sonsuza dek daim
kalmasý…
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Bir Zamanlar
Saraylarda Yaþardý
Kuþlar
Dilek CAN

Güzel sýfatlarý ile “cennet kuþu”, “melek” gibi tabirler edinen kuþlar, çoðu zaman efsanelerin
baþrolü, kutsiyetin ince ifadesi olmuþlardýr. Kuþlarla güzel dostluklar kuran ecdadýmýz ise
kuþlarý koruyup gözeten vakýflar kurmuþ, onlara barýnacaklarý evler yapmýþlardýr. Hatta sadece evler de deðil, köþkler, saraylar… Günümüzde bu evlere ne yazýk ki yenileri eklenmiyor.
Var olanlarýn çoðu da yok olma tehlikesiyle karþý karþýya…
95

Ýllüstrasyon: Mehmet Fatih KILIÇ
Zümrüdü Anka

Uçmak… Masmavi gökyüzünde usulca süzülmek, iliklerine kadar
iþleyen serin bir rüzgar ve alabildiðine özgürlük… Hezarfen Ahmet
Çelebi’nin gerçekleþtirdiði en büyük hayali… Ve kuþlar… Uçmak bizim düþümüz, onlarýn ise gerçeði…
Aslýnda bu düþle þekillenmiþ yüzyýllardýr sanat ve kültür… Dünya
üzerinde aklýmýza gelebilecek her türlü sanatta kuþlarýn izi vardýr.
Bizim kültürümüzde de Eski Türklerden bu yana anýtlar, destanlar,
masallar ve mitolojik resimlerde kuþ tasviri yapýlmýþtýr. Selçuklu figürlerinde de kuþ sýk kullanýlmýþtýr. Osmanlý çinilerinde, minyatürlerinde, geleneksel halý sanatýnda harikulade iþlenmiþ kuþ resimleri gelir hemen akla; rengarenk tavus kuþlarý, aðaçkakanlar, saksaðanlar, avcý ve efsane kuþlar… Resimde ve yazý-resim olarak bi
linen hat sanatýmýzda da yer almýþtýr kuþlar. Þöyle ki; Mevleviler
leyleðin çeþitli resimlerini yapmanýn yaný sýra yazýmlarýnda leylek

Bereketzade Medresesi
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biçimini icra etmiþler, örneðin besmeleyi leylek þeklinde yazmýþlardýr.
Her dinde ve mitolojide hayvan sevgisinin özel bir yeri vardýr; kuþ
sevgisinin ise bambaþka... Güzel sýfatlarý ile “cennet kuþu”, “melek”
gibi tabirler edinen kuþlar, çoðu zaman efsanelerin, baþrolü, kutsiyetin ince ifadesi olmuþlardýr. Bu kuþlardan ilk aklýma gelen Simurg’tur mesela. Diðer adý ile Zümrüdü Anka… Küllerinden kendini yeniden yaratan, Kaf Daðý’nda yaþayan ölümsüz kahraman…
Üzerinden uçtuðu kimselere zenginlik ve mutluluk getirdiðine inanýlan, yemyeþil kanatlarý olan Hüma kuþu… Ve Hz. Süleyman’ýn Saba kraliçesi Belkýs’a yazdýðý mektubu taþýyan Hüdhüd kuþu… Yine
kutsal metinlerde ifade edilir ki; Allah, Hz. Süleyman'a kuþlarýn konuþma dilini öðretmiþ ve bu ilim sayesinde ordusunda kuþlardan
oluþan bir bölük kurmasýný saðlamýþtýr. Hz. Süleyman bu vesileyle

Feyzullah Efendi Kütüphanesi
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kuþlarla iletiþim kurmuþ, onlara dilediði þekilde hükmetmiþtir.
Kuþlarla ilgili türlü inanýþlar vardýr ki burada birkaçýný sýralamak istiyorum. Leylek kutsal kabul edilir, göçmendir çünkü, kutsal topraklara gidip gelmiþtir, hacýdýr. Kýrlangýçlar yuva yaptýklarý evi yangýndan korurlar, kumrular ise kötü kalplilerden aþýklarý…
Kuþlar ayný zamanda melek tasvirine de ilhamdýr. Melekler, bembeyaz kanatlarý olan çok güzel kuþ kadýnlar olarak hayal edilir.
Mesela ninemin sözlerinden hatýrýmda kalan; yemek bittikten
sonra sofranýn hemen toplanmasý gerektiðidir. Neden mi? Sofranýn
meleklerin kanatlarý üzerinde durduðunu söyleyen ninem, biz sofrada eðlendikçe onlarýn yorulduðunu düþünür ve üzülürdü de ondan. Tarih boyunca insanlar kuþlarýn her davranýþýna da mana vermeye çalýþmýþlar hatta üzerine pislemelerini dahi “þans” olarak yorumlamýþlardýr.
Vakýf Ruhunun Sardýðý Kuþlar
Canlý cansýz bütün varlýklara hizmet götürmek düþüncesinde olan
atalarýmýz, vakýf müesseseleri ile bu ulvi düþüncesini kurumsallaþtýrmýþtýr. Günümüzün sivil toplum örgütlerine benzeyen vakýflar,
Osmanlýlarda geliþkin bir yapý sergilemekte idi. Kalpleri sevgi ve
þefkatle dolu Osmanlý insanlarý, kurduðu vakýflarla sadece insanlarý deðil, hayvanlarý bile düþünmüþtür. Kuþlar için kurulan vakýflar
ilginçtir. Uçuþ rotalarýnda yaralanýp düþmeleri halinde onlarýn tedavisini yaparak sürüsüne yetiþtirmek üzere çalýþmalar yapan
Göçmen Kuþlar Vakfý, kýþýn kar ve buzdan yerlerde yiyecek bulamayan kuþlarýn ölmemesi için buz ve kar üzerine yiyecek býrakan
Darý Vakfý gibi vakýflardýr bunlar… Sultan Ahmed Camii Ýmareti’nde,
sadece insanlar için deðil, kuþlar için bile yerler yapýlmýþtýr. Ýmaret

Üsküdar_Yeni Valide Camii

97

Darphane-i Amire Ýç Avlu Duvarý

98

Üsküdar_Selimiye Camii

vakfiyesinde, artýk yemeklerin kuþlar için yapýlmýþ yerlere dökülmesi yazýlý bulunmaktadýr. Ecdadýmýz evcil olsun ya da olmasýn diðer hayvanlar için de vakýflar, hastaneler kurmuþtur. Soðuk kýþ
günlerinde kurtlarýn aç kalmamalarý için kar kýþ demeden ýssýz dað
baþlarýnda et daðýtmýþlar, kedi hastaneleri açmýþlardýr.
Evliya Çelebi’nin anlattýklarýna göre, Türk erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý Ýstanbul’da kurulan büyük kuþ pazarlarýna haftada bir giderek kafesteki kuþlarý satýn alýr, bunlarý orada uçurup özgürlüklerine kavuþtururlardý. Bu bilgiyi baþka asýrlarda yaþamýþ olan Le
Bruyn (1732) ve Dr. Brayner (1836) de eserlerinde teyit eder. Castellan 1811’deki gözlemlerini “Bir Türk meskeni inþaa edilirken,
güvercinlerin ve diðer kuþlarýn susuz kalmamalarý için münasip
yerlere yalaklar yapmak Türk sivil mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir. Ýstanbul’a hububat, gemilerle gelir ve limanlara boþaltýlýr. Binlerce kuþ boþaltmayý bekleyip hücuma geçer. Onlar için
çuvallar açýlýr ve Türk gümrüðünün harç olarak aldýðý miktardan
fazlasýný tüketirler” ifadeleriyle anlatýr. Zaten yabancý seyyahlar
yazdýklarý kitaplarda Osmanlý’nýn hayvanlara nasýl titizlikle yaklaþtýðýný ustaca ifade etmiþ, bu anlatýlar dilden dile dolaþmýþtýr.
Fransýz gezgin Du Loir, 1654’te Anadolu’daki gözlemlerine yer verdiði kitabýnda þunlarý yazar: “Osmanlý’nýn birçok þehrinde kedilerin
barýnýp, beslenmesi için vakýflar kurulduðunu hayretle gördüm. Bu
vakýflarda uþaklar, vekilharçlar, hayvanlara hizmet ediyorlar. Köpek sevgisi de yaygýndýr. Birçok kibar Türk’ün, kasaplardan et, kebapçýlardan kebap getirtip kendi elleriyle kedilere köpeklere bü-

yük sabýrla yedirdiklerini gördüm. Kuþlara sevgileri ise bunlardan
daha fazladýr.”
1874 senesinde Ýstanbul’u ziyaret eden Ýtalyan seyyah Edmando
De Amicis’in anekdotlarý ise þöyledir: “Sultanlarýn veya þahýslarýn
hayratýyla beslenen sayýlamayacak kadar çok güvercin sürüsü
var. Türkler, kuþlarý himaye edip beslerler. Kuþlar da onlarýn evlerinin etrafýnda, denizin üstünde ve mezarlarýn arasýnda þenlik
eder. Ýstanbul’un her yerinde, insanýn etrafýnda uçuþan kuþlar vardýr.”
Osmanlý’nýn Minyatür Saraylarý
Kuþlarý seven, koruyan ve güzel dostluklar kuran dedelerimiz, bunun bir göstergesi olarak onlara barýnacaklarý evler yapmýþlardýr.
Hatta sadece evler de deðil, köþkler, saraylar… Kuþlarý fýrtýnadan,
yaðmurdan, çamurdan, yakýcý güneþten, bilgisiz insanlardan, kedi
köpek gibi hayvanlarýn zararlarýndan korumak için yapýlan bu evler, yapýlarýn güneþ alan dýþ cephelerine yerleþtirilmekte, cephe
estetiðinin yaný sýra kuþlarýn yaþantýlarýna uygunluðu da planlanmaktaydý.
Kuþ evlerinin tarihini araþtýrdýðýmýzda çok eskilere dayandýðýný görürüz. Ýlk kuþ evleri Sivas’taki Ýzzettin Keykavus Þifahanesi’ndedir.
Bunlar 13. yüzyýla ait örneklerdir. 15. yüzyýlda klasik Osmanlý mimarisinin etkileriyle sayýlarý çoðalan sevimli konutlarýn yapýmý, 19.
yüzyýl sonlarýna kadar devam etmiþtir. Minyatür saraylar, Osman-
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lý’nýn sevgi ve merhametini sembolize etmenin yaný sýra Türk sanatýný þekillendiren sanatkârlarýn ince zevkini, geniþ hayal gücünü,
ayrýntýlara verdiði önemi ve dönemin mimari anlayýþýný gözler
önüne serer.
Genellikle serçe, saka, kýrlangýç, güvercin ve leylekler için tasarlanan kuþ evleri, önceleri camii, medrese, kütüphane, han, hamam,
türbe, köprü, kilise, sinagog ve saraylarý süslemiþ, ardýndan evlere
de yapýlmaya baþlanmýþtýr. Kuþ evleri, genellikle tuðla, kiremit,
taþ, harç, gibi malzemeler kullanýlarak yapýlmýþ, zarar görse de zamanýmýza varabilmiþ; ahþap evlerin minik saraylarý ise çýkan yangýnlar sonucu yok olmuþ, günümüze ulaþamamýþtýr.
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Osmanlý evlerinde daire ve çiçek biçiminde deliklerden girilen çatý arasý, saçak altý kuþ evleri oldukça yaygýndýr; bacalara yapýlan
kuþ evleri de vardýr. Usta bir iþçiliðin sergilendiði kuþ evlerinin kimi tek katlý kimi çok katlýdýr… Evi de andýrýr bir camiyi de… Camiyi andýran kuþ evleri daha çok 19. yy’da taþtan oyularak yapýlmýþ,
köþklerin iki yanýna konulmuþ olan minareler ile bu görünümü al
mýþtýr.
Yapýlarýn cephe kaplamalarý arasýnda özel olarak býrakýlmýþ bir ya
da birkaç küçük delik halinde olan ve cephe yüzeyinden dýþa taþmayan sade kuþ evlerinin en güzel örnekleri, Ýstanbul’daki Süleymaniye Cami, Yeni Cami ve Büyükçekmece Köprüsü’nde bulunur.

Balat Köprübaþý Duraðý

Ýnþa edildikleri yüzeyin dýþýna taþan, çýkýntýlý, zarafeti ile saray ve
köþkleri andýran kuþ evleri daha çok 18. yüzyýlda yapýlmýþtýr. Minyatür saraylarda kuþlarýn içinde dolaþabileceði, inip çýkabileceði
yollar vardýr. Her yapýda farklýlýk gösteren kuþ köþklerinde konsollar üzerine kurulmuþ cumba biçimli çýkýntýlar, balkonlar, kemerli
pencereler, çatýlar, kubbeler, yemlikler, suluklar bulunur. Bu evlerin en güzel örnekleri Ýstanbul Üsküdar’daki Yeni Valide Camii’nde,
Selimiye Camii’nde, Ayazma Camii’nde ve Gülhane’de Darphane-i
Amire Damga Matbaasý’nýn iç avlusundaki binada yer alýr.
Ýstanbul’un kuþ evleri, Bali Paþa, Doðancýlar, Þeb Sefa Hatun, Nuruosmaniye, Fatih, Eyüp Sultan Camileri, Bereketzade, Kara Mustafa Paþa, Amcazade Hüseyin Paþa, Seyyid Hasan Paþa, Feyzullah
Efendi Medreseleri, Süleyman Halife, Ragýp Paþa, Amcazade Hüseyin Paþa, I. Mahmut, Þah Sultan Sýbyan Mektepleri, Laleli Sebili, Laleli Taþhan, Büyük Vakýf Han, Feyzullah Efendi Kütüphanesi, III. Selim ve III. Mustafa Türbeleri, Balat Köprübaþý Duraðý, Küçükpazar
Araphan gibi mekanlarda gözümüze çarpar. Kuþ evleri bazý yapýlara restorasyon ve tamirat çalýþmalarý sýrasýnda sonradan ilave olmuþtur. Ýstanbul Taksim’de bulunan Taksim Maksemi'nde sonradan eklenmiþ bir çift kuþ evi örneðine rastlanýr.
Kuþ evlerinin mekaný elbette ki sadece Ýstanbul deðildir... Osmanlý’nýn yüz sürdüðü her toprakta bu izlere rastlamak mümkündür.
Sayýlarý çok az da olsa Trakya’dan Doðu Anadolu’ya kadar memleketimizin her köþesinde kuþ evlerini görebiliriz. Tokat ve Antakya’da Ulu Camii, Niðde Kýðýlý Camii, Merzifon Kara Mustafa Paþa Haný, Amasya Sultan Beyazýt Camii, Nevþehir Damat Ýbrahim Paþa Kütüphanesi, Doðu Beyazýt Ýshak Paþa Sarayý Camisi, Hayrabolu Çorumi Mustafa Efendi Camii, Kayseri Þeyh Çeþmesi…

Küçükpazar Araphan

Günümüzde bu þirin kuþ evlerine, minyatür saraylara ve köþklere
ne yazýk ki yenileri eklenmiyor. Var olanlarýn çoðu da bakýmsýzlýk
yüzünden yok olma tehlikesiyle karþý karþýya… Özellikle büyük þehirlerde yaþanan hýzlý ve çarpýk kentleþme, plansýz sanayileþme ve
sorgusuz küreselleþme sonucunda ne yazýk ki tüketim odaklý yeni bir hayat düzeni doðdu. Ecdadýmýzýn hazine deðerindeki sanat
anlayýþý ve mimari zevkinden uzak, balýk istifi konutlarýmýzda tüm
deðerlerimizle birlikte sevgi, merhamet gibi duygularýmýzý da tüketiyoruz. Kuþ evleri gibi incelikler yaþamýmýzýn tamamen dýþýnda
kaldý. Ancak tüm hoyratlýðýmýza, acýmasýzlýðýmýza ve ilgisizliðimize
karþýn dedelerimize duyduklarý vefa borcundandýr belki, küsmedi
henüz bizi terk etmedi kuþlar, ancak ne zamana kadar, bilinmez…
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Hayatý Ebru Bir Ýnsan:

Hikmet Barutçugil
Mustafa ÖZDAMAR

Harem’in serin yamaçlarýndan Ýslâmbol’a ‘Yâ Selam’ çeken Ebristan’da, ‘akþamýn dönülmez ufkunda’ güneþ, sýcak Marmara’da
‘barut ebrularý’ çizerken, Fenâ fi-l ebrû Ebrûzen Hikmet Barutçugil Hoca’yla Hikmet-i Hüdâ’yý konuþtuk.
Harem’in yamaçlarýnda Ýhsâniye mahallesinde yer alan, içi dýþý her
tarafý ebrû olan Ebristan, Hikmet Hoca’nýn bahçeli ahþap konaðý.
Benzerleri azalan bu hoþ yapý, hem ev hem okul iþlevi gören bir
ebru dergâhýdýr.

Üveysî – Kadirî bir mürþid olan Ýsmâil Fakîrullah Hazretleri, kendi

Her yerde her þeyde bir ebru vardýr,
Ebrûnun vecdi yaþanýr burada!

Ýsmâil Fakîrullah Hazretleri’nin bu yaklaþýmý, Hikmeti Hüdâ Hikmet

Hikmet-i Hüdâ, Hikmet Hoca’nýn ebrûlarýnda kullandýðý çok hoþ ve

Ýsmini bile örten, gizleyen tasavvuf güzellerinden birisinin

sýrlý bir imzadýr. Her þey Allah’ýn hikmetidir, her þey, her özellik, her

söylediði þu söz de, bu iþin özüne çok güzel bir açýlým getiriyor:

güzellik, görüntüsünün sonsuzluðunda görünmezliðe bürünen

Sânî, (her þeyi yapan çatan Yaradan) koymuþ adýmýzý “þey” diye;

yüce Allah’dan gelir, anlamýný içerir.

yoksa biz, kendiliðimizden bir þey deðiliz!...

Barut Ebrusu, fenâ fi-l ebrû (ebruda yoð olan, kendini ebruya
adayan, ebru yoðun) bir Ebrûzen olan Hikmet Barutçugil Hoca’nýn
teknesine taþýdýðý bir buluþtur.

yolundan yönteminden bahsederken:
Tarikatýmýz (yolumuz, yöntemimiz) üveysidir; telkinât (telkinleri)
Allah’dandýr! diyor.

Barutçugil Hoca’nýn ebruzenliðindeki üveysiliði de açýklýyor.

Hayat Allah’ýn seyridir,
Bütün telkinler Allah’dan!
Mahlûkat hep izâfidir,
Kuvvet kudret hep Allah’dan!

Çok ilginçtir, bütün hayatý ebrû olan Hikmet Hoca, Üveysi bir

Böylesi sýrlý durumlar karþýsýnda þaþýrarak -hayrete düþerek-,

Ebruzen’dir. Ebru konusunda kendisinden ders ve icâzet aldýðý bir

kaderin kavranmaz akýþýna akýl erdiremeyince:

hocasý yoktur.
Bizim yaptýðýmýz ettiðimiz þeyler ne peki Yâ Resûlallah?
Kaderin kavranmaz akýþý içinde gerçekleþen bu durum, Hikmet
Hoca’nýn ebru seyri serüveni, Erzurumlu Ýbrahim Hakký

‘Kendiliðimizden ettiðimizi sandýðýmýz þeyleri býrakalým mý?’ gibi-

Hazretleri’nin Hocasý Ýsmâil Fakîrullah Hazretleri’nin tasavvuf

lerinden bir þey sorunca, Habib-i Hûdâ Hâtem ül Enbiyâ, evrenin

seyrindeki üveysiliðine benziyor.

erdemi Efendimiz Aleyhisselâm:
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Hayýr, buyurmuþ, yaptýðýnýz ettiðiniz þeylere devam edin! Kim ne
için yaratýlmýþsa, o ona kolaylaþtýrýlýr! diye devam ederek, çok sýrlý
bir gerçeði duyurmuþ.
Her an her zaman, Habib-i Hüdâ Hazretleri’nin izinden hiç ayrýlmayan insanlýðýn pirî Hazreti Mevlânâ, bu çok sýrlý konuda þu
açýlýmý getirmiþ:

Kim olursa olsun, insanýn bu fâni, bu izâfi –geçici, göçücü ve
deðiþken- dünyada mükemmeli yakalayamayacaðýný vurgulayan
bir söz bu! Ýnsaný putlaþmaktan ve putlaþtýrmaktan koruyan kollayan canlý ve uyanýk bilincin sesi bu söz!

Takdir-î ezelî (ezelî takdir) gayrete âþýktýr!

Bu uyanýk bilincin bilgeliðine koþan Hikmet Hoca, taaa çocukluk
yýllarýnda baþlamýþ ebruya. Ýç ve dýþ iliþkiler aðýnýn odaðýndaki
kendine tomurma körpeliðinde, Malatya’daki evlerinin bahçesindeki havuz, afacan Hikmet’e doðal ebru teknesi olmuþ.

Her þeyleri yapýp çatan yüce Allahýn âlemlerinde sergilediði harika
tablolar karþýsýnda, hayretini gayretine, gayretini hayretine katýk
eden insan hedefine yaklaþýr.

Sýcak yaz mevsimlerinde, soðumasý için havuza dökülen renk renk,
benek benek meyveler, su üzerinde yüzerken, afacan Hikmet elindeki bir çubukla onlarla oynar, onlara kendince þekiller verirmiþ.

Bu fâni, bu izâfi dünyada mükemmele ulaþmak deðil, mükemmele
koþmak, yaklaþmak vardýr.

Hikmet-i Hüdâ, kader onu taaa çocukluk yýllarýnda oyun ve oynaþ
içinde ebruya yönlendirmiþ. Farkýnda olmadan adýný bile duymadýðý ebrular çizmiþ, meyve ebrusu yapmýþ afacan Hikmet! Hiç
farkýnda olmadan o havuzun baþýnda ebru ile tanýþmýþ.

Sadece sanatýnda deðil, yüce Allah’ýn sýfatý olan hayatýn her alanýnda bu kutsal koþuyu soluklayan Hikmet Hoca, sözünü ettiðimiz
koþma ve yaklaþma hâlini þu deyimle dile getiriyor:
Fýrýn tava gelir, hamur biter!
Ýþler yoluna girer, ömür biter!

Çok afacan bir çocuk olan Hikmet, 5 yaþýnda ilkokula baþlamýþ ve
hiç teklemeden, daha doðrusu çiftlemeden 10 yaþýnda ilkokul
diplomasý almýþ.
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Afacan Hikmet’in ilkokulu bitirdiði sene Barut Ailesi Ýslâmbol’a

Hoca’nýn ebru yoðun hâlinden azýcýk bîzar olunca;

taþýnmýþ.
Ne yapayým Hatun! Ebru benim ilk gözaðrým! Ebru’dan
Soyadýndaki “Barut”u ebruya dönüþtüreceðini bilmeden orta

vazgeçemiyorum! diye espri yapýyor.

öðrenimini bitirirken, kader Onu Güzel Sanatlar Akademisi’ne çekmiþ.
Bütün ömrünce sanatýn hastalýðýndan ustalýðýna, deliliðinden veliliðine koþan Hikmet Hoca, þimdilerde bütün dünyaya ebru anlatýyor, ebru öðretiyor.

Ebru ile evli barklý bir insan Hikmet Hoca.
Hem evi, hem atölyesi, hem okulu, hem galerisi olan Ebristan’ýn içi
dýþý, helâlarýndaki fayanslardan tavanlardaki tahtalara deðin her
tarafý ebru…

Doðuþtan ve önceleri farkýnda olmadan sevdalandýðý ebru onun
hayatýný öylesine sarmýþ sarmalamýþ ki, ebrusuz bir âný yok desek
yeridir.

Hikmet Hoca’nýn kaderinde var olan, kaderinde, genlerinde dürülü
duran bu ebru seyri serüveninin açýlýmýný arkadaþýmýz Mehmet
Nuri Yardým ve Uður Ýlyas Canbolat konuþtular.
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Bu ebru aþk ve meþki Hikmet-i Hüdâ, Hikmet Hoca’yý öylesine sar-

Battal’dan Barut’a uzanan bu çok renkli serüveni Yardým ve

mýþ ki, kendisi de Tezhip Sanatçýsý olan füsunkâr eþi Füsun Haným,

Canbolat gündeme taþýdýlar.

EBRU’NUN BÜYÜK SANATKÁRI
HÝKMET BARUTÇUGÝL

bölümüne kaydoldum. Bölümü seçerken ailemi de düþündüm.

Mehmet Nuri YARDIM

Türkiye’de tekstil patlamasý oluyordu. O yýl 1973’te rahmetli

Resim, heykeli seçseydim belki de kabul edilmeyecekti. O zaman
hocam Emin Barýn’la tanýþtým. Barýn, biliyorsunuz Latin ve Arap

Hikmet Barutçugil, gelenekli sanatlarýmýzda ebrunun yaþayan

alfabesi hattatýydý da. Emin hoca, bizleri geleneksel sanatlara

büyük ve deðerli sanatkârý. Ebruyu geniþ kesimlere tanýtmada,

özendirmek için eski ustalardan menkýbeler anlatýrdý. Ayrýca ciltçi

duyurmada ve sevdirmede büyük hizmetleri olan Hikmet Hoca’yý,

olduðunu da öðrenince ona muhabbetim daha da arttý. O zaman-

Üsküdar’daki “Ebru Evi Ebristan”da ziyaret ettik. Hoca bize ebruy-

lar Ýstanbul Üniversitesi’nin cümle kapýsý tamir ettirilecekmiþ.

la tanýþmasýnýn ve sanatla buluþmasýnýn ilgi çekici hikâyesini

Uzman bulamamýþlar. Ta Ýspanya’dan bir uzman getirtmiþler. Emin

anlattý:

Hoca buna çok kýrýlmýþtý. ‘Bu kadar kültür mirasýmýz var, sizler
sahip çýkmazsanýz, sizler ilgilenmezseniz yabancýlara mý muhtaç

“Çocukluðumdan beri el sanatlarýna karþý bir yakýnlýðým hep vardý.

kalacaðýz?’ diyerek sitemle karýþýk bizi adeta eski sanatlara teþvik

El iþleri dersi hoþuma giderdi, evde de tek baþýma bir þeyler

ediyordu. Onun üzerine ben hat sanatýna baþlamak istedim. Bir

yapardým. 11 yaþýnda iken ortaokula baþladýðým zaman rahmetli

gün hocama, ‘Efendim ben hat sanatýný nasýl öðrenebilirim?’ diye

babamýn bir matbaasý vardý. Nuruosmaniye Caddesi 1 numaraday-

sordum. Bana, ‘Süleymaniye Kütüphanesi’ne git, oranýn müdürü

dý. Onun mücellithanesinde yaz tatillerinde çalýþýrdým. Cilt sevdasý

Muammer Ülker Bey’dir. Kütüphanenin salonlarýnda çok güzel hat

hâlâ devam ediyor. Tezhipli çalýþmalar yapmaktayým. Fakat bir

örnekleri var. Onlara doya doya bak’ dedi. Ýlk dersi buydu. Ben de

sanat eðitimi almak, o zamanlar hedefimde yoktu.

Ýdealimde

Süleymaniye’ye gittim. Hat eserlerini seyrederken, zemindeki

hukukçu olmak vardý. Zaten rahmetli babam noterlik yaptý. Ben

ebrular dikkatimi çekti. Daha önce hiç bu kadar dikkatimi çek-

de onun yanýnda bulundum, senelerce beraber çalýþtýk. Tesadüf

memiþti. Veya farkýna varmamýþým. Tabii insan eðitim almaya

eseri Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdim. O da þöyle oldu. Bir

baþlayýnca daha bir aþkla þevkle, daha þuurla sanat eserlerine

teyze kýzým vardý. Benimle ayný yaþta. O zaman ön kayýt yapýlýy-

yaklaþýyor, ciddiye alýyor. Renk bilgisi, boya bilgisi alýyorum

ordu. Ýstanbul’a geldiðinde iç mimariyi istiyordu. Güzel Sanatlar

akademide. Baktým iþin içinden çýkamadým. Boya izi yok, fýrça izi

Akademisi’ne götürdüm onu ön kayýt yaptýrmak üzere. Benim de

yok. Geldim, hocama anlattým. Derken bir aþktý, doðdu. Öylece

çok hoþuma gitti. Sonra baktým benim puan da yetiyor. Onunla

ebruya baþladým.”

geleceðim daha sonra, imtihan süresi boyunca bekleyeceðim,
oldu olacak ben de kaydýmý yaptýrayým dedim. Ýmtihana girdik.

Hikmet Hoca, o dönemde ebruya bu kadar fazla raðbet bulun-

Resim eðitimi de almamýþým. O zaman resim ve müzik tercihleri

madýðýný anlatýyor. “O zaman ebru sanatý bugün olduðu gibi çok

vardý. Ben de malzemesi az diye müziði tercih ettim. Hiçbir bek-

fazla ilgi gören, raðbet gören bir sanat dalý deðildi” diyen

lentim olmadýðý için imtihanda dalga geçmeye, ona buna sataþ-

Barutçugil’e kulak verelim:

maya baþladým. Bir hoca geldi (daha sonra öðrencisi olduðum
Devrim Erbil), resmime baktý, ‘Senin resim hocan kim?’ diye sordu.

“Allah rahmet eylesin Mustafa Düzgünman Hoca vardý. 1990’da

Ben, ‘Efendim resim dersi görmedim’ dedim. Bana
‘Devam et, biraz sessiz ol’ dedi. Sonra sonuçlar açýklandý, beþinci olarak kazanmýþým. Yani Takdiri ilahî. Bu durum beni motive etti,
galeyana geldim ve tekstil
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kaybettik. O, evinde ebru yapan Üsküdar’daki aktar dükkanýnda
bunlarý satan, profesyonelce bu sanatla ilgilenen tek ebru üstadý
olarak biliniyordu. Daha eski zamanlarda, bizim okul Sanayi-i
Nefise Mektebi iken ‘tezyini sanatlar’ diye bir bölüm varmýþ. O
bölümde de Necmeddin Okyay, daha sonra Sacid Okyay (baba
oðul) bir gösteri mahiyetinde, temaþa þeklinde ebruyu göstermiþler. 1972’de bitmiþ. Yani benim baþladýðým yýl bitmiþti.
Necmeddin Okyay Hoca’yý ve bu çalýþmalarýný göremedim. Sacid
Okyay’la daha sonra tanýþtýk, dost olduk. Allah rahmet eylesin,
ondan feyz de aldýk. Ýþte öyle bir baþlangýç oldu.”
“Bendeki ilk ilgi, daha sonra aþka dönüþtü” diyen Hikmet
Barutçugil’in ebruya nasýl baðlandýðýný dinlemeye devam edelim:
“Gözüm baþka þeyi görmez oldu. Sonra okul bitti. Ýhtisas için yurt
dýþýna gittim, geldim. Fakat hep ebru yaptým. Ebru hakkýnda ilk
olarak sadece su ve boyayý biliyordum, baþka bir þey bilmiyordum. 1977 yýlýnda Uður Derman’ýn ‘Türk Sanatýnda Ebru’ diye bir
kitabý çýktý Akbank Yayýnlarýndan. Ebru bilgilerini orada gördüm.
Oradaki bilgilerden deneme yanýlma metoduyla yapmaya
baþladým. Tabii akademik eðitim almanýn da çok yararýný gördüm.
Bir sürü renk bilgisi, boya bilgisi, temel estetik bilgileri, kaðýt bilgisine sahibiz. Bu eðitimle birlikte baþlamak büyük bir avantaj oldu.
Bu ilk çalýþmalarýmýn sonucunda bazý görüntüler çýktý. Bunlar
klasik ebruya benzemeyen görüntülerdi. Daha sonra 1975 yýlýnda
Bilim ve Teknik Dergisi’nin mayýs sayýsýnýn kapaðýnda bir fotoðraf
gördüm. Denizler kirleniyor diye bir fotoðraf. Mikroskobik bir
görüntü. Baktým, bu fotoðraf benim yaptýðým ebrularla büyük bir
benzerlik arz ediyor. O zaman bir þimþek çaktý bende. ‘Demek ki
doðru yoldaymýþým’ dedim. Tabiatta var olan bir þeyi baþka bir
þekilde görünür hale getirmiþiz. Onun üzerine yoðun çalýþmalar
hep devam etti. Ailem bana iþler buldu. Fakat hiç gidip de oralarda çalýþasým gelmedi, sanat aþký ve ebru hep aðýr bastý. Bu çalýþmalar 1984 yýlýna kadar devam etti.”
Peki ebrunun ünü bütün dünyaya bu kadar kýsa zamanda nasýl
yayýldý? Bunun da ayrý ve kayda deðer bir hikayesi var. Bir
Almanya macerasý yaþayan ve maðdur edilen Hikmet Hoca, daha
sonra bu geliþmeden mutlu olduðunu kaydediyor:
“1984 yýlýnda Almanya’da bir fuara katýldým. O fuarda bir firma ile
anlaþtýk. Yýlda 30 bin adet ebru üretecektik. Onlar, paket kaðýdý
olarak deðerlendireceklerdi. Ama 6 bin ebrudan sonra, aradaki
kiþilerin beceriksizliðinden bu iþin devamý gelmedi. Onlar kendi
üretimlerine ofset baský devam ettiler. Biz telif hakký alamadýk.
Fakat bunda da bir hikmet var. O þekilde ebruyu bütün dünyaya
tanýtmýþ olduk. Ingrafik diye bir firma. Amerika’dan Avustralya’ya
kadar ebruyu paket kaðýdý olarak dünyanýn her tarafýna gönderdi
ve tanýttý. Bu iþin ne kadar faydalý olduðunu yýllar sonra daha iyi
anladýk.”
Ebrunun bir sanat olarak kabul edilmesi kolay olmamýþ. Bugün el
üstünde, baþ üstünde tutulan Hikmet Hoca’nýn bir ara sergi
açmasýna bile izin vermemiþler. Bu da ayrý bir dram… Ancak kahýrdan lütuf doðar ve sanatkârýmýz hocasý Emin Barýn’la müþterek
eser hazýrlarlar:
“1984 yýlýnda Taksim Sanat Galerisi’nde bir ebru sergisi açmak
istemiþtim. Jüri benim eserlerimi sergilenmeye deðer bulmamýþtý.
Reddettiler. Ben de gelip Emin Barýn hocama anlattým. Bana, ‘Sen
eserlerinden beþ on tanesini getir, ben onlara yazý yazayým,
beraber sergi açalým’ dedi. Götürdüm epeyce. Güzel yazýlar yazdý.
Fakat biz o sergiyi açamadýk, hocamýn ömrü vefa etmedi, Hakk’a
yürüdü. Vefatýndan sonra biz onun ve benim öðrencilerimle birlik-

te o sergiyi gerçekleþtirdik. Hoca benim içimdeki aþký keþfetti
adeta ve yönlendirdi.”
Ebrunun son yýllarda büyük bir geliþme göstermesi, insanlarýn
artýk ebruyu tanýmasý, sevmesi ve yapmak istemesi hocayý sevindiriyor. Sanatkârýmýz, ebrunun kýsa zamanda bu kadar yaygýnlaþmasý ve merhale katetmesini mutlulukla karþýlýyor. “Allah’a
hamdediyorum. Sanat çok büyük bir geliþme gösterdi, ilerledi.”
diyor ve ekliyor:
Eskiden 25 kuruþa sattýðýmýz ebrularý ancak hocalar alýrdý. Nurullah
Berk ve Edip Hakký Köseoðlu ben hep desteklemiþtir. O zamanlar
bir simit 25 kuruþtu. Þimdi bakýyorum fiyatlar da yükseldi. Bu
büyük bir geliþme. O dönemlerde sanatý öðreten hemen hiç kimse
yok iken, bugün bakýyoruz çeþitli dernekler, belediyeler, vakýflar,
kurum ve kuruluþlar ebru kurslarý düzenliyor. Sonra üniversiteye
girdi. 1989 yýlýndan beri ben Mimar Sinan Üniversitesi’nde
hocayým. 2000 yýlýndan beri de Marmara Üniversitesi GSF’inde de
ders vermeye baþladým.”
Hocadan öðrendiðimize göre, ebru Anadolu’daki üniversitelerde
de öðretilmeye baþlanmýþ. Güzel Sanatlar Bölümleri’nde tezhip,
hat, ebru gibi sanatlara öðrenciler büyük ilgi gösteriyormuþ. Ebru
üstadý, bütün dünyada geleneðe dayalý sanatlara karþý büyük bir
yöneliþ bulunduðuna dikkat çektikten sonra sebebini de izah
ediyor:
“Modern sanatýn büyük bir kýsmýnýn aldatmaca olduðu artýk yavaþ
yavaþ ortaya çýkýyor. Ýnsanlarý doyurmuyor, insanlara hiç bir þey
ifade etmiyor. Sonra birçok modern sanat da ruh saðlýðý düzgün
olmayan insanlarýn ürünleri. Ýnsanlarda, ‘Biz o sanatçýnýn stresini,
bunalýmýný yaptýðý çalýþmalarda niye görelim’ diye bir düþünce var.
Boyalarý þarýl þarýl döküyor, sanat yaptým zannediyor. Her þeyden
önce sorgulamak lazým, o kiþi ne derece sanatçý sayýlabilir?
Sanatýn çilesini çekti mi? Buraya gelene kadar neler çekti, neler
yaptý? Bugüne kadar Picasso’yu modern sanatýn babasý, öncüsü
olarak gösterirler. Ömrünün sonlarýnda Ýslam sanatlarýyla ilgilenen
Picasso’nun unutulamayan sözü, “Ömrüm boyunca Ýslam yazý
sanatýnýn ulaþtýðý zirveye ulaþmaya çalýþtým, ama ulaþamadým.”
þeklindedir.
“Türk kaðýdý” olarak da bilinen ebruyu öðrenmenin çok zor
olmadýðýný hatýrlatan Barutçugil, bu konuda gelen taleplere cevap
vermeye çalýþtýðýný, internetteki web sitesi ve hazýrladýðý kaynak
eser “Ebru Sanatý” ile sanatýn meraklýlarýna yardýmcý olduðunu
söylüyor.
“Sanatý günlük hayatýmýzda da yaþarsak, yaþatabiliriz” diyen
Hikmet Barutçugil Hoca ayrýca þunu ekliyor: “Ebru denilince hatýra
boyalý bir kaðýt geliyor. Ancak ‘ebru’ ayný zamanda resim, heykel
gibi bir sanat dalýnýn da adý. Ebruyu camda, giyimde, ahþapta, iç
mimaride mutlaka kullanmak zorundayýz. Günlük kullaným içine
sokmamýz lazým. Televizyonlar bu sanatý tanýtmalý. Yazýlý basýn
daha fazla tanýtmalý. Yayýn dünyasýnda kullanýlmalý. Kitaplarýn
kapaklarýnda ve iç kapaklarýnda (yan kaðýdý) bulunmalý. Kýsacasý
ebruyu hayatýmýzýn her merhalesinde kullanmak durumundayýz.
Hatta ilkokuldan itibaren seçmeli ders olarak konulabilir ve bu
ders verilebilir. Bizim bu sanatlarýmýzda insanýn terbiye edilmesi
de söz konusudur. Sanatlarla uðraþanlar daha olgun insan olur.
Huylarda ve duygularda yumuþaklýk oluþur.
Allah güzeldir, güzeli sever."
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GELENEKTEN YENÝLÝÐE
HÝKMET BARUTÇUGÝL USTA
Röportaj: Uður Ýlyas CANBOLAT
Siz çalýþmalarýnýzda sürekli yenilik arayýþýnda olan bir sanatçýsýnýz.
Ebru çalýþmalarýnýz hangi boyutlarda seyrediyor?
Ebrunun hikmetlerini içeren, gözle görülmeyen taraflarýyla ilgili
yeni bir eser peþindeyim. Týp doktorlarýnýn kullandýðý çeþitli organlarýn, dokularýn, hücrelerin mikroskopla büyütülmüþ fotoðraflarýný
içeren ‘Histoloji’ atlasý var. Bunlarýn hemen hepsi ebru…
Geçenlerde bir ebru bozuk diye kenara ayýrmýþtým. Bunlar atýlmýyor, küçük parçalara bölünüyor ve bir þekilde deðerlendiriliyor.
Kenara ayýrdýðým ebrunun görüntüsü hiç hayalimden gitmemiþti.
Matbaada, basýlan bir týp kitabýna rastladým. Bir küçük resmin
altýnda çöyle yazýyordu: “Alkolik bir akciðer dokusunun görüntüsüdür.” Bahsettiðim ebruya o kadar çok benziyor ki… Bunun gibi
çok örnekler var.
Ýnsan ebruda kendinden bir þey mi buluyor Hikmet Bey?
Bravo… Mikro alemde kendinden bir parça görüyor ama onun
farkýnda deðil. Bir böbrek dokusu olabilir, bir kirpik dokusu olabilir, bir deri dokusu olabilir, bir akciðer bir hastalýk dokusu olabilir
ama onu cezbediyor. Acaba Bezm-i Ezel’de onu gördük mü,
görmedik mi, der gibi bir þey hatýrlýyor. Ýrkilerek bir bakýyor önce…
Herkeste var bu.
Dikkat edin ebru sergisine ilk giren önce eserdeki renk cümbüþüne dikkatlice ve heyecanla bir bakar. Sonra baþka þeylere
bakar, beðenir beðenmez o ayrý dava ama önce bir irkilir. Bu elektriklenme herkeste oluyor.
Hocam bu irkilmenin, ebru ile karþýlýklý etkileþimin, çekimin renkle
de bir ilgisi var mýdýr sizce?
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Çok ilgisi var Uður Bey. Her insanýn bir rengi, bir dokusu var.
Derslerde öðrencilere takýlarak anlattýðým bir þeyi aktarayým size.
Özellikle hanýmlarýn ebrularda seçtikleri renklere bakýyorum, o
renkleri giyinmiþ olduklarýný görüyorum. Baþörtüsünde sarý, yeþil,
mavi var bakýyorum, sarýlý, yeþilli, mavili bir ebru yapmýþ. O farkýnda deðil. Bu durum sadece biz de böyle deðil, dünyanýn her
yerinde ayný þeye rastladým.
Sanatýn bir tarifi de bu deðil mi zaten? Sanatçýnýn iç dünyasý açýða
çýkýyor teknenin baþýnda. O gün ki renkleri oydu kiþinin. Baþka
eþarplarý, elbiseleri, kýyafetleri olduðu halde, o günkü ruh haliyle
onlarý giymeyi tercih etti. Bu da yaptýðý ebrulara yansýdý.
Ruh halinin güzelliði, coþkusu esere yansýyor diyorsunuz. Kasvetli
olunduðu zaman nasýl yansýyor?
Baþýmdan geçen bir olayý anlatarak cevap vereyim bu sorunuza.
Yirmi sene evvel bekârken yaþadým bu hali. Eþantiyon iþiyle
uðraþýyordum. Yýlbaþý olduðu için iþler çok sýkýþýk, vakit daralmýþ
durumda. Herkes yýlbaþý öncesi iþini istiyor. Benim de birilerine
yüzlerce ebru yapmam lazým. Oturuyorum, çalýþýyorum akþama
kadar ama, koyu, kasvetli renkler, biçimsiz þekiller çýkýyor.
Kendim de beðenmiyorum. Beðenmedikçe daha kötü iþler çýkýyor. Bütün gün uðraþýyorum, sonuçta 70-80 tane ya çýkýyor ya çýkmýyor. Böyle bir ruh hali içindeyken bir arkadaþým çýkageldi.
“Aman usta, bu ne hal? Bu ne rezalet, bunlar senin iþlerin mi? Hiç
sana yakýþmýyor” gibi bir þeyler söyledi. “Ben de sorma, iþler
yetiþmiyor, çok sýkýþtý sözüm de var” diye cevap verirken, “Kalk
gidiyoruz” diye diretti. Ne dedimse dinletemedim, kalktýk
Mevlana’ya gittik. Þeb’i Aruz’a da denk geldi. Ýki gün kalýp döndük.
Ondan sonra ebru yapmaya oturdum. Hiç unutmuyorum o gün
hayatýmýn rekorunu kýrdým. 475 tane ebru yaptým. Hepsi de birbirinden güzel. Bu manidar bir örnektir. Ruh halinin yansýdýðýný
kendi hayatýmda gördüm.

Ebrunun görünen yanýnýn ötesinde bir baþka yaný daha var. Ruh
hali ebruya yansýyor diyorsunuz ama insan ebru malzemelerini
hazýrlarken, yapýp kotarýrken, insan da eðitiliyor, ruhu inceliyor. Bu
iliþkiyi nasýl görüyorsunuz?

boya döküldüðü zaman içiniz sýzlýyor. Çünkü onunla siz bir zaman
geçirdiniz, alýþkanlýðýnýz oldu. Aranýzda bir ünsiyet peydah oldu.
Onun için zaman harcadýnýz, enerji harcadýnýz, baþýnda bulundunuz, devamlý göz göze baktýnýz. Bunlar çok önemli.

Bu dediðiniz çok doðru. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ebru
sanatý para, pul, þan, þöhret gibi þeyler için yapýlýrsa amacýna
ulaþmýyor. Bu sanat Türk Ýslam Sanatlarý içerisinde yer alýyor.
Amacý ilahi güzellik arayýþýdýr.

Sabrý ve hoþgörüyü kazandýrýyor ebru. Bunun örneklerini çok
yaþadýk. Bu insanlarýn çevreleriyle olan iliþkileri, kendileriyle olan
iliþkileri deðiþikliðe uðruyor. Daha hoþgörülü olmaya baþlýyorlar.
Hiç alakasý olmayan bir sürü maddenin bir araya getirilip bazý
güzellikler ortaya konmasý bir þeyler veriyor, öðretiyor insanlara.
O insan bir þeyler baþarmýþ olmanýn mutluluðunu yaþýyor.

Ebru yapmadan evvel boyalar eziliyor. Mermerden bir taþýmýz ya
da kalýn bir camýmýz var. Üstünde oval yuvarlak görünümlü desti seng denilen el taþý var. Onunla bu boyalar saatlerce eziliyor.
Yani ritmik bir hareket, zikir yapýyoruz. Saatlerce göz göze bakýp,
boyalarla bir muhabbet kuruyorsunuz. Ne kadar güzel ezerseniz
boyalarý o kadar güzel netice alýyorsunuz sonunda.
Ýþte bu ebrunun sabýr imtihanýdýr. Bu imtihandan geçen, paçayý
kurtarýyor, sonuna kadar götürüyor.
Bu ritmik hareket son derece önemlidir. Bu bir zikirdir ya da Uzak
Doðu dinlerinde olduðu gibi mantra. Belli þeyleri tekrar ede ede
kalbi cilalamýþ oluyoruz. Üstündeki, kiri, pasý, bir parça temizlemiþ
oluyoruz, esas cevherin ortaya çýkmasý için. Hazýr boya var, herkes
alýr getirir, oturur yapar, ben ne büyük bir ustayým der iþi biter.
Ama iþin gerçeði öyle deðildir. O çileyi çekmek, o halvete girmek
lazým.
Biz ebru boyalarý ezerken önce bir ses gelir, zýmpara sürer gibi,
kumlu bir þeye sürer gibi. O sesler zamanla kesilir. O sesi dikkatle
dinlerseniz size bir þeyler söylüyor. Size vahdaniyetten bahsediyor. Ve o sýrada sürekli bir renge de bakýyorsunuz, sizinle o renk
arasýnda bir gönül baðý kuruluyor.
Aldýðýnýz iki yüz gram boyanýz dökülüp zayi olsa hiç üzülmezsiniz,
kaza oldu dersiniz. Ama o ezdiðiniz, saatlarce emek verdiðiniz

Biz bu tekniði merhum Prof. Dr. Ayhan Songar zamanýnda
Cerrahpaþa Týp Fakültesi’nde Psikiyatri Kliniði’nde Doç. Dr. Rahmi
Oruç Güvenç’le beraber müzik ve sanat terapi eðitimleri þeklinde
baþlatmýþtýk. Dünyanýn birçok yerinde ebru ve müziði paylaþtýk.
Burada da çok önemli neticelere ulaþtýk. Ýnsan üzerinde büyük
tesirleri var.
Bu husus baþlý baþýna bir teblið konusu sanýrým ama ebrunun
müzik ile ilgisini sormak istiyorum?
Çok geniþ bir konu gerçekten. Müzik ile þöyle bir ilgisi var: Biliyorsunuz Oruç Hoca’nýn makamlarýn insanlar üzerindeki tesirlerini
içeren bir çalýþmasý var. Bizim de onunla bir çalýþmamýz var. Bitireceðiz inþallah. Deðiþik Türk Müziði makamlarý ile ebru yapacaðýz.
Bu iki yýl sürecek bir proje. Ebrunun teknik kýsmýný boyasýný, kitresini, her þeyini hazýrlamýþ, ebru üretmeye hazýr haldeki gönüllü
öðrencilerden seçeceðiz. Her gün üç, dört saat, bir makamla ebru
yapacak, herkes kendini zorlamadan, içinden geldiði gibi. Arkalarýna nihavent, hicaz, reh Hazýr aldýðýnýz iki yüz gram boyanýz dökülse, emin olun üzülmezsiniz. Ama saatlerce emek sarfederek
ezdiðiniz boyanýn baþýna ayný durum gelse, içiniz sýzlar. Çünkü
onunla bir zaman geçirdiniz. Alýþkanlýðýnýz oldu, devamlý ona baktýnýz. Bunlar çok önemli. Avi, kürdili hicazkar, yazarak kaldýrýlacak.
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Bunlarý bir grup halinde yapýp, tasnif edeceðiz. Bunlarýn ortak özelliklerini, ortak renklerini tespit edeceðiz. Uluslararasý bir sempozyuma bildiri olabilecek nitelikte bir þey bu düþündüðümüz.

yor, kendi yürek gündeminizi, zevkinizi suya aktarýyor, kaðýta birleþtiriyorsunuz. Ruhunuzun resmini çiziyorsunuz aslýnda. Buradaki zaman sýrrýný merak ediyorum aslýnda ben…

Hakikaten farklý þeyler çýkýyor. Uþþak makamýyla þen þakrak þarkýlarla yapýlan ebrular rengarenk, canlý cývýl cývýl oluyor. Diðerlerinde farklý…

Parite teorisi burada. Malum zaman deðiþken bir kavram. Bunu isterseniz rahmetli Necmeddin Okyay’ýn baþýndan geçmiþ bir olayla
özetleyeyim. Üstadýn çok büyük hizmetleri oldu bu sanata. Günümüzde “Necmeddin ebrularý” diye andýðýmýz çiçekli ebrunun atasýdýr. Rahmetli, bir kýþ günü ebru yapmaya oturmuþ. Bir müddet
sonra sokaktan bir ses duymuþ. Bozacý geçiyor zannetmiþ. Meðerse sabah ezaný okunuyormuþ. Uzun kýþ gecesi geçmiþ, hoca farkýnda deðil. “Hemen abdest tazeledim namaza koþtum” diyor. Bir
caminin de imamlýðýný yapýyordu.

Mana bilimleriyle ilgili bir yanýnýz var. Üstelik zanaatkârsýnýz. Ebru’da
kesretten vahdete nasýl geçiliyor, vahdet nasýl yakalanýyor?
Ebruda çýkan her eser zaten vahdet, tektir. Tekrar hiçbir zaman
mümkün olmayan bir yöntem. Birebir mümkün deðil, ayný olmuyor hiçbiri. Eðer çok çok benzer iki þey yakalarsa, ebru ustasý onu
yan yana teþhir eder. Marifettir çünkü ayrý teknelerden çýkmasý.
Bu da yaradýlýþta ki vahdaniyetin, tekliðin simgesidir. Parmak izi
gibi. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbir birbirinin ayný deðil.
Farklý zamanlarda meydana gelen, ayrý bahçelerden getirilen boyalar bir araya geliyor. Kullanýlan malzemelerin hepsi ayný yerden
çýkmýyor. Bunlar ayný teknede bir araya gelince bir vahdette öyle
oluþmuyor mu?
Öyle oluþuyor, dediðiniz çok doðru. Örnekleyelim: Nevþehir’den,
Kastamonu’dan, Kayseri’den topraklar geliyor. Onlarýn her biri boyalar haline geliyor. Kazakistan’dan atýn kuyruðu geliyor, bir baþka yerden gülün dalý geliyor. Kurban Bayramý’nda sýðýrlarýn ödü
toplanýyor. Bunlarýn hepsi birleþiyor. O çokluktan o tekliðe ulaþýyoruz.
Hikmet Bey, ebru sonsuzluk soluklanmasý gibi bir þey… Kendinizi
ona verdiðiniz zaman Cenab-ý Hakk sanki size baþka bir perdeyi
açýyor ve orada yürüyüþünüz baþlýyor. Dýþ dünyadan ilginiz kesili-

Bu da sýk sýk baþýmýza gelen bir durum. Her þeyin hazýr olduðunu
kabul edersek, ebrunun son aný çok kýsa. Birkaç dakika içinde kavanozdaki boyalar bitmiþ bir eser haline gelebiliyor. O anda ikincinin planýný yapmaya baþlýyorsunuz. Bir tane çýkartýyorsunuz, aa
fena olmadý sarýsý, biraz daha çok olsa ne olur diyorsunuz, hemen
bir tane daha yapýyorsunuz. Bu lale güzel oldu, haydi ikili lale yapayým derken, zaman akýp gidiyor. Biri bitmeden ikincinin planlamasý yapýlýyor ve dolayýsýyla zaman, mekan her þey unutuluyor.
Dünya ile irtibat kesiliyor.
Ebruda gelenek kavramý neyi ifade ediyor? Bu, geleneksel tabiri
doðru bir tanýmlama mýdýr?
Geleneksel tabiri de zannýmca çok doðru kullanýlmýyor. Geleneksel dediðimiz zaman sanki eskiden yapýlmýþ, örülmüþ, bitmiþ, kaybolmuþ, bir þey akla geliyor. Eski bir þey akla geliyor. Halbuki geleneksel yahut gelenekli dediðimiz zaman þu anda yaþadýðýmýz bir
þeyi anlamalýyýz.
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Hünkar Beðendi, geleneksel Türk mutfaðýnýn bir yemeðidir. 2. Mahmud çok beðendiði için bu ad verilmiþtir. Biz bugün bunu yiyiyoruz. Bizden sonra çocuklarýmýz da belki yiyecek. Geleceðe de matuf olan geleneksel bir yemek. Bir battal ebrusu geleneksel Türk
ebrusudur. Bunu daha evvel de yapmýþlar, þimdi de yapýlýyor. Ben
de yapýyorum, öðrencilerim de yapýyor, onlarýn talebeleri de yapacak. Demek ki gelenekle, gelecek kelimeleri arasýnda bile bir tek
harf var. N ile C yer deðiþtiriyor.
Geleneksel dediðimiz þey, þu anda yaptýðýmýz þeydir. Geleneksel
hem yepyeni, hem de kökleri eskiye baðlý olmalýdýr. Ýþte o gelenekselin tam tanýmý. Gelenekli demek daha doðru aslýnda. Bunu
Uður Derman Hoca savunuyor. Hakikaten bence de Türkçe’ye daha çok yakýþýyor. Bu arada gelenek ile rivayetleri birbirine karýþtýrmamak ve geleneði tabulaþtýrýp deðiþmez kanunlar haline getirmemek gerekir.
Sizler ideali, hayali olan insanlarsýnýz. Ebruda hayalin yerini anlatabilir misiniz?
Ýnsanlýk hayallerin ve ideallerin peþinden koþarken tekâmül etti.
Ýnsanýn aklýna gelip de zaman içinde gerçekleþmeyen hiçbir þey
yok. Burada ilham dediðimiz þeyi düþünmeliyiz. Hayali, ilhamý, o
enerjiyi veren kimdir? Bu duyguyu getiren kimdir? Hepsi dönüp
dolaþýp sýfýr noktasýnda bitiyor. Bunlarýn hepsi geniþ, engin konulardýr. Bunlarý anlatacak büyük ustalar vardýr. Siz bana lütfedip soruyorsunuz ama ben bu iþin zanaatkârýyým. Yani uygulayan, o anlatýlmaz hali yaþayan biriyim. Bu iþin kelamýný yapan aðabeylerimiz var. Onlardan daha geniþ bilgiler alabilirsiniz.
Tevazuunuz için teþekkür ederim. Bu konuda yazdýðýnýz kitaplar
nasýl bir kelama sahip olduðunuzu da gösteriyor. Doðu ve Batý sanatlarý arasýnda ne gibi estetik ve anlayýþ farklarý vardýr? Karþýlaþtýrmak doðru mudur?
Efendim bu, elma ile armudu toplamak gibidir. Elma ile armut
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toplanmaz. Batý sanatlarýnýn temel estetik prensipleriyle, Doðu
sanatlarýnýn temel estetik prensipleri birbirinden çok farklýdýr.
Bunlarý ayný kefeye koymak mümkün deðildir. Batý sanatlarý göze
hitap eden, Doðu sanatlarý gönle hitap eden sanatlardýr. Çok
büyük temel farktýr bu. Biz bir yanlýþlýk içine girdik. Bu ikiyüz,
ikiyüz elli senelik geçmiþe dayanan bir yanlýþ anlayýþtýr.
Bizim aydýnlarýmýz Batýlý olamama gibi bir duygunun içine girdiler.
Batýlý olamamanýn sýkýntý ve üzüntülerini yaþamaya baþladýlar.
Yüzlerini Batý’ya çevirdiler, kendi kültürlerinden uzaklaþtýlar ve
Batýlý oryantalistlerin bizim kültürümüz hakkýnda söylediklerini
hep doðru kabul ettiler. Böyle olunca hep ahladýlar, vahladýlar.
Aman efendim bizim müziðimiz tek sesliymiþ, basit müzikmiþ,
minyatürümüzde resim kurallarý yokmuþ, þöyleymiþ, böyleymiþ
deyip durdular. Halbuki, kendi gönül gözümüzle, doðu sanatlarýnýn
gözlüðü ile baksaydýk ne güzellikler görecektik. Batý müziðinde do
ile re arasýnda iki yarým ses vardýr, do diyez, re bemol. Türk müziðinde ise iki nota arasýnda 9, Hint müziðinde bu durum kýrka
kadar çýkýyor. Ayrýca makamlar var, büyük bir zenginlik söz
konusudur.
Öyle bir hale geldik ki, bir hazinenin üstüne oturmuþ, dilenir
durumdayýz. Ne kadar tuhaf… Tiyatromuz yok diye ah vah ettik.
Minyatür sanatýnda perspektif yok, ilkel resim diye dýþladýk.
Halbuki orada ne kadar çok imkan var. Perspektifin olmamasý
Batýlý materyalist gözün gördüðü kurallara göre belki eksiklik ama
gönül gözüyle baktýðýnýz zaman büyük zenginlik. Diyelim ki, bir ev
yaptýnýz, evin içini de arkasýný da minyatürde resimleyebiliyorsunuz yani görüyorsunuz. Perspektif olduðu zaman böyle bir þansýnýz yok, arkasýný göremezsiniz.
Bu iþte hayal gücünün zenginliðinden oluyor. Onun için Doðu ile
Batý sanatlarýný ayrý ayrý inceleyip, ayrý ayrý kendi kaidelerini,
kurallarýný tespit edip kurmak, öyle deðerlendirmek lazýmdýr.
Zaten kesiþtikleri çok az yer vardýr. Birbirinden apayrý yerlerdedir,
birbiriyle mukayese etme yanlýþtýr. Bu arada doðu sanatlarýnýn

estetik kurallarýný birileri sýký bir biçimde araþtýrýp yayýnlar yapmalýdýr.
Ýnsanýmýz zenginleþiyor, iyi evlerde oturuyor, lüks arabalara biniyor, pahalý ev eþyasý kullanýyor ama duvarlarýnda orijinal bir eser
görülemiyor. Bu zenginleþirken fakirleþmemiz anlamýna gelmiyor
mu?
Çok doðru bir tabir, tamamen haklýsýnýz. Bu, kültürümüzde fakirleþmemiz, kendi öz kültürümüze yabancýlaþmamýzdýr. Ama
karamsar bakmayalým. Bu sanatlarýmýz bundan otuz kýrk sene
evveline kýyaslarsak çok iyi yerlere geliyor, çok þükür. Ýnþallah bu
ilgi, itibar kitle iletiþim araçlarýnýn sayesinde geniþ halk kitlelerine
iletilerek tanýtýlarak daha da iyi olacak.
Bir örnek vereyim size. 1973-74’lü yýllarda ebruya yeni baþladýðým
zamanlarda bir ebruyu yirmi beþ kuruþa satardýk. Bir simit de
yirmi beþ kuruþtu. Þimdi bu iþe gönül veren bir sürü insan var. Her
sene yüzün üzerinde öðrencim oluyor. Bunlarýn % 80’i çalýþmalarýný devam ettiriyorlar. Baþladýðýmýz yýllarda bunlarýn hiçbiri
yoktu. Bu günlere þükrediyoruz.
Günümüzde ebru garip olmaktan kurtuldu diyebilir miyiz bu açýklamanýzdan?
Eskiden ustalar içlerine kapanýp, kendi köþelerinde bu sanatý
yürütürlerdi, þimdi birçok üniversitelerde ders oldu. Birçok kültür
merkezinde kurslar veriliyor. Ýlgi, itibar gittikçe artýyor.
Çok da teþvik görmeye baþladý bu sanatlar. Þöyle diyebilirim: son
yýllarda yýlda bu sanatlarla ilgili açýlan sergi sayýsý belki seksen,
yüz senelik sergi sayýsýndan daha fazladýr. Belediyeler, Kültür
Bakanlýðý bu sanatlara ilgi ve destek gösteriyorlar.
Ebru sanatýný derli toplu anlatan kitaplar var mý yeterince?
Ciddi tek çalýþma Uður Derman’ýn 1977 yýlýnda çýkardýðý, ‘Türk Sa-
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Ebru Rekor Denemesi / Ayasofya
natýnda Ebru’ adýný taþýyan kitaptýr. Orada 1608 tarihli ‘Tertib-i Risale-i Ebri’ adlý kitaptan bahsediliyor. Bunlarýn arasýnda bilinen ciddi bir kitap þu ana kadar elimize geçmedi. Bu sebeple on yýlda yaþadýðým tecrübeleri kaleme almam lazým diye düþündüm. Boyayý
nasýl ezdiðimi, suyu nasýl koyduðumu, ödünü ne kadar ayarladýðým gibi notlarý toplamaya baþladým.

sa basa bunu ifade ettiler. Bu marangoz için de geçerli, klasik eb-

Ýlk baþladýðým zamandan sonra 17 sene geçti ve bir kitap oluþturmaya karar verdik. Bu kitaba ‘Suyun Rüyasý’ adýný verdik ve sonunda çok þükür çýktý. 17 senenin sonunda 9 ay süren bir tasarým
neticesi bu kitap. Bu kitapta uzun uzun ebrunun tarihçesinden
bahsediyoruz. Kaðýdýn geçirdiði serüvene kýsaca yer veriliyor.

Ancak, günümüzde bazý deðerler deðiþince imzasýz eserler ilgi gör-

ruyu ayný þekilde götüren içinde geçerli. Ama daha evvel yapýlmamýþ yepyeni bir eser yaparsanýz o zaman buyurun, imzanýzý atýn,
helali hoþ olsun! Ýmza atmasanýz da o sanatýn entelektüelleri zaten sizin esereniz olduðunu bilirler.

memeye, itibar kaybetmeye baþladý. Bendeniz fakir de bir çare
buldum bunun için. 2001 yýlýnýn ocaðýndan itibaren bu kararý aldým. Ýmza olayý beni hep rahatsýz ettiði için artýk ‘Hikmet-i Hüda’
diye imza atýyorum. Aslýnda bu yapýlan ebrunun kýsa fakat öz bir
tarifi. Allah’ýn hikmeti (bilinmeyen sýrlarý) diyerek kendim ortadan

Ebru’da kullandýðýmýz malzemelerden bahseden detaylý bir bölüm
var. Boyalar ve boyalý maddeler bölümünde kullandýðýmýz boyalarý anlatýyoruz. Topraktan boya anlatýlýyor ardýndan. Bu sanatýn sihirli iksiri öd anlatýlýyor. Bir bölümde de kývamlaþtýrýcýlardan bahsediyoruz. Yardýmcý aletleri tanýtýlýyor. Uygulanma ölçüleri uzun
uzun anlatýlýyor. Geleneksel zemin desenleri ve çiçeklerin yapým
biçimleri örnek ve çizimlerle anlatýlýyor. Kitabýn son bölümü en
can alýcý noktasýdýr. Baþlarýna gelebilecek sorunlarýn sebep ve çarelerini anlatýyorum burada. Kýsacasý bu kitabý yaþayarak yazdým.
Ebru ustalarý eserlerine imza atmýyorlar. Bu çok soylu bir davranýþ
deðil mi?
Bu zanaatla uðraþmanýn amacý, Ýlahi güzelliðe ulaþmaktýr. Yani zanaatkarýn kendini Allah’a yakýnlaþtýrmasý olarak görüyorum. Amaç
böyle olunca bu insanýn ilk vazgeçmesi gereken þey, kendi nefsidir. Yani derviþ tevazuu olmasý lazým ebruzende. Bu sanatta amaç
þan, þöhret, para, pul deðildir. Ýlahi güzellik arayýþýdýr.
Günümüzde durum farklýlaþtý. Ýmzasýz eserlere kimse itibar etmiyor. Bazen de büyük ustalarýn eserlerini alýp, altýna kendi imzalarýný atanlara da þahit olduk.
Bir de þu var: Zanaatkâr imza atmaz, sanatkârlar ancak imza atar.
Geçen senelerde Porto Rico’da Uluslararasý Zanaatkarlar Festivali’nde, sempozyum ve sergiler oldu. Oradaki bildirilerde üstüne ba-

çekiliyorum.
Bu iþleri Üsküdar’da yapýyorsunuz. Üsküdar sanatta münbit bir yer
herhalde?
Üsküdar’ýn özelliði sanatçý yetiþtirmesidir. Þöyle bir dolaþýp sokak
isimlerine bakýn, Bestekâr Selahaddin Pýnar, Emin Ungan, Ressam
Ali Rýza, Neyzen Halil Can, Hafýz Mehmed Bey gibi isimler verilmiþ
sokaklara. Hep sanatçý isimleri görürsünüz. Burada hakikaten çok
sanatçý, musikiþinas, hattat ve özellikle bilinen en büyük ebru ustalarý hep Üsküdar da yetiþmiþtir. Çünkü Üsküdar dünyanýn en güzel manzarasýný seyreder.
Eserleri:
Hikmet Barutçugil Hoca’nýn canlý eserleri diyebileceðimiz yüzlerce öðrencisi ve tablosu yaný sýra, “kisve-i tab’a bürünmüþ” (baskýsý yapýlmýþ, kitablaþmýþ) yazýlý eserleri þunlardýr:
1. Renklerin Sonsuzluðu
2. Suyun Renklerle Dansý
3. Suyun Rüyasý Ebru
4. The Dream of Water
5. Efsun Çiçeði
6. Ebristanbul
7. Siyah Beyaz Ebru
8. Gül Kitabý (Onun Þefkati)
9. Simetri
10. Ebristan’dan Yeþerenler
11. Türklerin Ebru Sanatý
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Kültür Ýle Tarihin Nitelikli Buluþmasý:
Bursa Kent Müzesi
Yazý:Emine UÇAK
Fotoðraflar: Adnan ERGDOÐAN

Bursa Kent Müzesi, kentin 7 bin yýllýk tarihini, kültürünü, sanatsal zenginliðini estetik ve teknolojik yönden
güçlü bir þekilde canlandýrarak, örnek bir müzecilik anlayýþý sunuyor.
Dergimizin 3. sayýsýnýn kapak konusu olan “El Sanatlarý ve
Estetik” ile ilgili röportaj yaptýðým Sunay Akýn, el sanatlarýyla
birlikte tüm sanat dallarýnýn geliþmesi için müzeciliðin önemini ýsrarla vurgulamýþtý. Özellikle yerel yönetimlerin müze
yapýmýna büyük ilgi göstermesi gerektiðini belirten Akýn, tarihe, geleneðe ait ürünleri topluma ulaþtýrmanýn en etkin yolunun müzelerden geçtiðini ifade etmiþti. Türkiye’de müzeciliðin
çok önemsenmediðinden yakýnan Sunay Akýn sözlerini þöyle
tamamlamýþtý, “Müze derken mevcut müzeler gibi deðil.
Müziðiyle, dekoruyla öyle farklý bir þekilde sunmalýyýz ki bir
filmin bir sinemanýn içine girmiþ gibi hayran kalmalý. Yoksa
öyle bir mankeni giydirip koyarak müzecilik olmaz. Iþýk oyunlarýyla, ses oyunlarýyla görkemli hale getirilmeli”…

118

Yerel Müzeciliðin Yüz Aký
Bursa’da 2004 yýlýndan bu yana hizmet veren Bursa Kent Müzesi’ni
ziyaret ettiðimde aklýma Sunay Akýn’ýn bu sözleri geldi. Çünkü
Bursa Kent Müzesi tam da Sunay Akýn’ýn istediði gibi bir müzeydi.
Bursa’nýn tüm tarihi, ekonomik, sanatsal zenginliklerini estetik ve
güçlü bir dekor eþliðinde sunan Kent Müzesi, tüm þehirlerimiz için
örnek alýnacak bir müzecilik anlayýþýný ortaya koyuyor.
Müzenin bölümlerin arasýnda dergimize çok uygun olan El
Sanatlarý bölümüyle ilgili gezintiye geçmeden önce Bursa Kent
Müzesi hakkýnda kýsa bir bilgilendirmede bulunalým.
Müzenin yer aldýðý bina, 1926 yýlýnda Ekrem Hakký Ayverdi tarafýndan adliye binasý olarak inþa edilmiþ.
1999 yýlýnda yeni adliye binasýnýn yapýmýyla boþalan bina; uzun
süren bir restorasyon sürecinden sonra çok isabetli bir kararla
2004 yýlýnda Bursa Kent Müzesi’ne dönüþtürüldü. Müzede,
Bursa’nýn yaklaþýk 7 bin yýllýk bir zaman diliminde geçirdiði
deðiþim ve dönüþüm, görsel ve iþitsel desteklerle gözler önüne
seriliyor.
Bursa Kent Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de ayný
zamanda bir kültür merkezi iþlevini görmesi… Yani yaþayan ve
sürekli geliþen bir müze. Yýl boyunca bir çok kültürel faaliyete,
atölye çalýþmasýna, sergiye ev sahipliði yapan, Bursa Kent Müzesi;
Bursa’nýn tüm yönlerini ve güzelliklerini güzel bir ortamda ziyaretçilerine sunuyor.
El Sanatlarý Çarþýsý
Bursa Kent Müzesi’nin ilk katýnda Bursa El Sanatlarý Çarþýsý yer alýyor. Bursa’nýn ipek iþlemeciliðinden, keçeciliðe, ahþap oymalarýndan, iðne oyalarýna kadar bütün el sanat ve zanaatlarý bu bölümde sergileniyor. Çarþýda yer alan bölümler hem tarihi örneklerle
hem de birebir maketlerle canlandýrýlarak ziyaretçilere sunuluyor.
Teknolojinin bütün imkanlarýyla görsel bir seyre dönüþen El Sanatlarý Çarþýsý’ndaki bölümler, tanýtým filmleri ve seslendirmelerle de
desteklenmiþ. El Sanatlarý Çarþýsý’nda Bursa’nýn dünyaca ünlü
býçak üretimi de unutulmamýþ. Bursa havlularý, ipek üretimi ve
ipeðin geliþim serüveninin anlatýldýðý bölümler de görsel destekleriyle etkili biçimde sunuluyor.
Yolu Bursa’ya düþenlerin bu yaþayan müzeyi mutlaka gezmelerini tavsiye ederek son noktayý koyalým…
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Kültür Baþkenti Ýstanbul’a
ÝSMEK Ýzdüþümleri
Rana KAYACIK
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ÝSMEK, yurt içi ve yurt dýþýnda büyük yanký uyandýran Mevlana konulu yarýþma ve sergilerinin ardýndan, AB tarafýndan 2010 yýlý Avrupa Kültür Baþkenti seçilen Ýstanbul’u anlatan yarýþma ve sergiler düzenliyor. Ýlki bu yýl gerçekleþtirilen ve 2010 yýlýna kadar devam edecek olan yarýþmalarda; þarkýlara, þiirlere ilham olmuþ aþklarýn, hayallerin
ve güzelliklerin kalbi Ýstanbul’u en iyi anlatan sanatçýlar ve eserleri ödüllendiriliyor…

Bilindiði üzere Ýstanbul, Avrupa Birliði tarafýndan Macaristan’ýn
Peç ve Almanya’nýn Essen kentleri ile 2010 yýlý Avrupa Kültür
Baþkenti (AKB) ilan edildi. Tarih boyunca pek çok medeniyete
ev sahipliði yapmýþ; Roma, Bizans ve Osmanlý’nýn baþkenti
olmuþ Ýstanbul için 2010 yýlý Avrupa Kültür Baþkenti süreci tarihi bir fýrsat olarak kabul ediliyor. Bu fýrsat iyi deðerlendirilebildiði takdirde Ýstanbul’un kültür, sanat ve turizm
altyapýsý güçlenecek, kentlilik bilinci geliþecek, dünya çapýnda
bir marka haline gelecek. 2010 yýlýna kadar devam edecek
olan hazýrlýk sürecinde, çeþitli kurum, kuruluþ ve kiþiler tarafýndan yeni projeler üretiliyor, organizasyonlar düzenleniyor.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý
(ÝSMEK) ise üç yýl boyunca ayný temada düzenleyeceði yarýþmalarla bu sürece katkýda bulunmayý hedefliyor. 2010 hazýrlýklarýnýn ana gayelerinden biri de sanat ve kültür projelerine
giderek artan sayýda kentlinin iþtirakini saðlamak...

ÝSMEK tarafýndan gerçekleþtirilecek yarýþmalarla “2010 Avrupa
Kültür Baþkenti Ýstanbul” etkinliklerinde deðerlendirilecek
dokümanlar hazýrlanmýþ, Ýstanbul’un kültürel deðerleri ortaya
konmuþ, sanat hayatýna katký saðlanmýþ olacak. Üç yýl boyunca branþ yarýþmalarýnda baþarýlý olan eserlerin, 2010 yýlýnda
görkemli bir sergi ile sanatseverlerle buluþturulmasý hedefleniyor.
ÝSMEK, bu sergilerin ilk ayaðýný 2007-2008 eðitim döneminde
düzenledi. Kýrkyama, makine nakýþý, resim, ebru, tezhip, çini,
minyatür, hat, fotoðraf ve rölyef branþlarýnda, sadece ÝSMEK
kursiyerlerine açýk olan branþ yarýþmalarýna 670 kursiyer, 10
branþta 679 eser ile baþvurdu.
Branþ yarýþmalarýna katýlan eserlerde yer alan
konular þöyleydi; Ýstanbul’daki bahçeler
(Yýldýz, Emirgan, Gülhane…),
camiler, çeþmeler ve
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çarþýlar, dikili taþlar, darüþþifa (hastahaneler , tebhirhane…), hamamlar, hendekler, hisarlar, Ýstanbullu
kadýnýn giyim ve kuþamý, köþkler, konaklar ve yalýlar,
kasýrlar (su kemerleri, su terazileri, sebil ve maksem
yapýlar), kuleler (Galata Kulesi, Kýz kulesi…), kiliseler ve
külliyeler, medreseler ve müzeler, mezarlýklar (kaya
mezarlýklarý…), maðaralar (mozaikler, höyükler…), oyunlarýmýz (birdirbir , topuz…), saraylar , surlar ve sarnýçlar
(Yerebatan Sarnýcý ….), sofralar, türbeler ve tarihi taþlar
(sadaka taþlarý, menzil taþlarý, ayak taþlarý...), somut
olmayan kültür varlýklarý (düðünlerimiz, adet, örf,
gelenek ve görenekler…), taþýnabilir kültür varlýklarý (el
sanatlarý), taþýnmaz kültür varlýklarý (mimarý yapýlar)…

Yarýþmaya katýlan eserler her biri alanýnda isim yapmýþ
profesyonel bir jüri tarafýndan titizlikle incelendi.
Yarýþmanýn jüri üyeleri; hat branþýnda Doç. Savaþ Çevik;
tezhip branþýnda Prof. Faruk Taþkale; minyatür branþýnda Nusret Çolpan (Merhum); ebru branþýnda Hikmet
Barutçugil; çini branþýnda Güvenç Güven; makina nakýþý
branþýnda Yrd. Doç. Yakude Develioðlu, Yrd. Doç. Huriye
Çýrakoðlu, Öðr. Gör. Ufuk Baþ; resim branþýnda Yrd. Doç.
Mustafa Müftüoðlu, Yrd. Doç. Murat Mete Aðyar, Doç.
Gülçin Aksoy; fotoðraf branþýnda Doç. Dr. Özer
Kanburoðlu, Þahin Dirican, Öðr. Gör. Bülent Abacý; rölyef
branþýnda Yrd. Doç. Sedat Balkýr, Yrd. Doç. Sema
Býyýklýoðlu, Sibel Hattat; kýrkyama branþýnda Prof. Betül
Atlý, Piraye Yüksel Demircan, Berrin Kýzanlýklý idi.
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Üsküdar Baðlarbaþý Kültür Merkezi’nde yapýlan ödül
töreninde eser sahiplerini tebrik ederek baþlayan
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ’ýn
eþi Özleyiþ Topbaþ, “Sergiyi gezdiðimde gerçekten
hayranlýk uyandýracak eserlere rastladým. Yarýþmada
dereceye girenleri kutluyorum, kazanamayanlar ise
hiç üzülmesinler. Burada önemli olan kiþinin kendisini ifade etmesidir. Çalýþmaya devam ettikçe yapýlan
her güzel þey deðerini bulur, aslýnda yaptýklarýnýzýn
her þey kendisi zaten size bir ödüldür. Ayrýca ÝSMEK
tarafýndan düzenlenen bu yarýþmalar 3 yýl boyunca
devam edecek. Her geçen yýl eserler arasýnda karar
vermek zorlaþýyor, yapýlan çalýþmalar çok etkileyici”
dedi.
Ýstanbul konulu yarýþmalara katýlan her branþýn birincilerine 2000 YTL, ikincilerine 1500 YTL, üçüncülerine
ise 1000 YTL para ödülü takdim edildi.
Verdiði eðitimlerin yaný sýra düzenlediði aktiviteler ve
imza attýðý çalýþmalar ile sanat dünyasýndan ve
akademisyenlerden de övgüler alan ÝSMEK’i Prof.
Betül Atlý þöyle tanýmlýyor: “ÝSMEK’in verdiði ulaþýmý
kolay yaygýn eðitim hizmeti ile her kesim ve yaþtan
insanlarýmýza sanatsal yeteneklerini keþfetme, becerilerini yönlendirme ve meslek haline getirme imkaný
sunuyor. Bu eðitim þekline uzun vadeli baktýðýmýzda
'uðraþlarý' olan bireylerden oluþan bir toplum yaratmasýnýn Türk aile yapýsýna ve bu ailelerde yetiþecek
genç kuþaklara son derece olumlu katkýlarý olacaðýna
inanýyorum.”
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Ünlü fotoðrafçý Bülent Abacý, Ýstanbul konulu branþ
yarýþmalarýna jüri üyesi olarak katýlmaktan dolayý
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin en
büyük sorunu olan eðitime, sosyal belediyecilik adýna
bir çözümü de sizlerin getirmiþ olmasý çok sevindirici.
Bu boþluðu dolduran ÝSMEK'e, topluma yaptýðý katkýdan dolayý, ÝSMEK'te eðitim gören binlerce kursiyer
adýna, binlerce teþekkürler... Gelecekte daha çok sayýda kiþinin eðitilmesi ve daha kaliteli iþlerin yapýlmasý
dileðiyle bu kurumdaki tüm eðitmenlere de bu zor görevlerinde baþarýlar diliyorum.” þeklinde konuþuyor.
Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoðraf
ve Grafik Sanatlarý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Özer
Kanburoðlu, “Ülkemizde meslek sahibi olmak yerine,
diploma sahibi olmak daha önemlidir. Oysa biraz
daha batýya gidildiðinde; önemli olanýn diploma deðil
meslek sahibi olmak gerçeði daha da belirginleþir. O
nedenle, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
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Ýstanbullulara sunulan bu meslek edindirme kurslarý, ülkem-

ha fazla merkezde ve daha çok Ýstanbulluya fotoðraf öðretile-

izde var olan bu eksikliði büyük ölçüde gidermekte ve insan-

bilmesini, eðitim kalitesinin daha da artýrýlmasýný dilerim. Fo-

larý meslek sahibi yapmaktadýr. Ayný zamanda bu kurslardan
yetiþen öðrenciler arasýnda yapýlan yarýþmalar da, bu insan-

toðraf camiasýnda belli rolleri üstlenmiþ bizler de ÝSMEK’in bu

larýmýzý motive etmektedir.” diyor.

çalýþmalarýna destek vermeliyiz.”

Fotoðraf sanatçýsý Þahin Dirican, istihdama yönelik mesleki ve

Ebru sanatýnýn yaþayan büyük ustalarýndan biri olan Hikmet

teknik eðitimleri ile ilgisini çeken ÝSMEK’in fotoðraf yarýþmasý
düzenlediðini, bu yarýþmanýn jüri üyeliði teklifi ile öðrendiðini

Barutçugil ise son derece hayýrlý hizmetlere imza atan ÝSMEK’in

belirtiyor ve þöyle devam ediyor: “ÝSMEK; neredeyse tüm

yeni bir baþarýsýna þahit olduðuna vurgu yaparak, “2010 Avru-

semtlerdeki yaygýn yapýlanmasý ve geniþ eðitim çeþitliliði ile

pa Kültür Baþkenti konulu branþ yarýþmasýna gönderilen eser-

Ýstanbullular için çok deðerli bir kurum kimliðinde. Büyükþehir

ler, doðrusu beni biraz þaþýrttý. Eserlerdeki kalite, baþarýlý tasa-

Belediyemizin Ýstanbul halkýna açtýðý geniþ bir pencere olarak
önemi de giderek artacak, halk eðitimi açýsýndan kilit bir rol

rýmlar ve mükemmel iþçilik umduðumun çok üzerendeydi. Da-

üstlenecek. Fotoðraf Yarýþmasý; ÝSMEK’in sanat eðitimleri kap-

ha önceki yýllara oranla fazlasýyla geliþmiþ, ufuklarý açýlmýþ ola-

samýnda dokuz merkezinde düzenlenebilen fotoðrafçýlýk kurs-

rak gördüm. Þüphesiz ki bu geliþme son derece memnun edi-

larýna katýlan öðrencileri arasýnda yapýlmakta idi. Yani ÝSMEK,

cidir. Sanatlarýmýzý ihya etme yolunda ÝSMEK’lerin yaptýklarýný

ücretsiz olarak sanat eðitimi verdiði öðrencileri arasýnda yarýþma düzenlemekte ve dereceye girenlere de tatmin edici dü-

takdir ile karþýlamamak mümkün deðildir. Daha önce kahve-

zeyde parasal ödüller vermekteydi. Sadece dokuz merkezde

hanelerde, evlerde dedikodu gibi lüzumsuz iþlerle ya da

fotoðrafçýlýk eðitimi verilebilmiþ olmasý nedeniyle katýlýmýn az

konken partilerinde zamanlarýný harcayanlarýn bir kýsmý þimdil-

olacaðý düþüncem eser sayýsýný öðrenince þaþkýnlýða dönüþtü.

erde deðiþik zanaatlarla uðraþmaktadýr. Tezhibin, ebrunun,

ÝSMEK yönetimi ve yetki lilerinin güler yüzlü ev sahipliði, iþlerine olan sevgilerinin ve ilgililerinin bir yansýmasýydý. Bu sevgi ve

hattýn, minyatürün ne olduðunu bilmeyenler bile bu sanatlarýn

ilgi ile Ýstanbul’da sanatýn yaygýnlaþmasýna katkýlarýnýn her dö-

icracýlarý haline geldiler. Manen ve madden geliþmeler göster-

nem daha da artacaðý inancýndayým. Gelecek dönemlerde da-

diler.” þeklinde sözlerini noktalýyor.
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Sultan Han
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Alaeddin Cam
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Anadolu’ya Adým Adým
Ýþlenen Medeniyet:

Selçuklu
Ýbrahim DIVARCI

Ey oðul dinle... Mýzrap vurur ve tel kopar bir akþam… 1000 yýl önce yola çýkan ve devlet dileyen Selçuklularýn
hikâyesi baþlar… Adý unutulmuþ binlerce insanýn Orta Asya steplerinden Ýstanbul önlerine uzanan zor ama muhteþem medeniyet yolculuðudur bu. Anadolu’yu toprak olmaktan çýkarýp vatan yapanlarýn hikâyesidir sana anlatacaðým. Selçuklunun kýrýk, ince, derin bir ahla baþlayan içli beste gibi tarihe þerh düþmesinin ölümsüz destanýdýr…
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Mama Hatun Kümbeti

Yola düþme vakti gelmiþtir gayri. Yeniden kurulur dünya. Her sabah bir menzil düþü ile yola koyulur kervan ve her akþam bir baþka menzilde konaklar.
Sultan Alparslan mührünü vurur Aný kalesi surlarýna ve bir Cuma
günü kilidi açýlýr Malazgirt'te Anadolu'nun. El verir Kutalmýþoðlu
Süleyman'a. Dörtnala gider atlýlarý Ýznik önlerine. Bizansýn kâbusu
baþlar. Atlýlar terkilerinde zafer taþýr gün doðuþlarýnda. Ýhanete uðrar koca sultanlar ve akþamlar hüzünle sona erer. Kan ve gözyaþý
vardýr her satýrýnda bu hikâyenin. Yakýp yýkarken Haçlýlar kan gölüne dönerken Anadolu, bir ümit muþtusu ile çýkagelir Kýlýçarslan,
atasý Süleyman Þah'ýn mirasýna sahip çýkmak için. Devir dönmüþtür…
Sultan Mesut olur her camii, her saray Keykavus olur. Melik Ah-
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met Gazi mührünü vurur Divriði'ne. Anadolu baþtan baþa imar
edilir. Zeytinin, incirin ve bir ikindi vaktinin hatýrý için kervana yol
verir ulu sultanlar. Taþa ruhunu iþleyen usta, sultanýnýn þanýný yüce kýlma derdi ile taþa sýrrýný söyler. Taþ taþ üstüne konur ve yükselir duvarlar. Her þey daha yeni baþlamýþtýr. Kervanlar yürür, ordular yürür, âlimler yürür. Binlerce insan ebedi yurdu Anadolu'ya
yürür.
Kýlýçarslan dedelerinin vasiyetin yerine getirir Miryakefelon'da ve
umudu biter ebediyen Bizans'ýn. Köprüler kurulur aman vermez
nehirler üstüne, imaretler, zaviyeler inþa edilir Türkmen Kocalarý
için. Pir Ahmet Yesevi iþaret verir derviþlere, gönüllere saltanat
kurulur Anadolu'da.
Ýkbal devirleridir. Koca Sultan Alâeddin Keykubat Konya'dadýr. At-

Döner Kümbet

lýlar yürür Koca Sultan’la Alanya'ya, Kayseri'ye Sivas'a. Anadolu bir
medeniyetin ihtiþamý ile tanýþýr. Bir yandan Þamlý Havlan oðlu Muhammed ile Hocenli Abdu'l-Gaffar oðlu Yusuf sultanýn þanýný yüce
kýlmak için Alâeddin Camii'ni inþa eder bir yandan Kýzýl Kuleler
yükselir. Sonra çiniye el vurur Kerimüddin Erdiþah ahþaba ölümsüzlük hayalini fýsýldar Ahlatlý Hacý Birti oðlu Mekki ve sultanýn þaný ebedi kýlýnýr. Koca Sultan, Sultan'ül Ulema Bahaeddin Veled'i
Konya'ya davet eder ve þehir þeref kazanýr misafiriyle. Konya artýk
hüznün ve bozkýrýn ebedi baþþehridir.
Bir yandan yürür Kemalleddin Turumtaþ, Behram Þah, Seyfeddin
Karasungur. Bir yandan yürür Artukoðlu Karaarslan. Adý unutulan
binlerce kahramanýnýn namýna Behramþah. Hanlar yükselir Mahperi Hunad Sultan adýna. Mama Hatun ordularýnýn baþýnda yürür
düþman üstüne. Ýçli hikâyesi hayat bulur þifaiyesi ile Gevher Nesi-

Ýzzeddin Keykavus Türbesi
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Eðri Köprü

be Sultan'ýn. Kayseri'ye düþer sýzýsý Melike Adiliye Sultan'ýn. Ve
Alâeddin Keykubat'ýn nazlý çiçeði Þah Cihan Hatun için usta taþa
sýrrýný iþler "Döner Kümbet'te". Daim kýlar hatýrýný Elti Hatun'un
Mazgirt'te Camisi. Sonra dediði Sultan tekkesinde Sahnevber Hatun
adý ebedileþir. Raziye Sultan'ýn, Selçuki Hatun'un, Gülümsen Hatun, Devlet Hatun'un eli deðer þehirler. Muhteþem bir mühür vurur
Divriði'ye Turhan Melek Sultan. Gözyaþý döker hocasýnýn kabri baþýnda Gürcü Hatun ve yükselir Hz. Mevlana'nýn türbesi.
Köprüler Ýlgazi bin Artuk olur, medreseler Nizamneddin Yaðýbasan.
Lala Müsliddin yol verir ustalara. Baþtan baþa mührü vurulur Selçuklu'nun Anadolu'ya. Melik Gazi isim olur þehirlere. Selçuklu Eðri
Köprü olur Kýzýlýrmak üstüne. Gök Medrese olur, Çifte Minareli
Medrese olur. Ahi Evran olur Kýrþehir'de, Hacý Bektaþ olur Karacahöyük'te. Koca Yunus umut saçar, Hoca Nasreddin ders verir. Kadim bir coðrafya Selçuklu ile anýlýr ve ebedi yurdu olur.
Kendinden önce ölür oðullarý koca vezir Sahipata Fahreddin Ali'nin
ve Kelük bin Abdullah çiniye acýyý kazýr. Sahip Ata Hanigahý hayat
bulur. Koca sultanlarýn zafer akþamlarý ihanetle gölgelenir. Sadeddin Köpek, Kubadabad Sarayý ile ihtiþamý gösterir Anadolu'ya.
Bedeli ödenir topraðýn kan düþer ve gül biter yerine. Kardeþ kavgalarýdýr. Moðol sürüleri yýkar Anadolu'yu. Þehirler yakýlýr, katledilir
insanlar. Nice þehirler silinir tarihten. Selçuklu'nun yýkým yediði za-

Divriði Ulu Camii

manlardýr. Lakin kök salmýþtýr bir daha çýkmaz bu ülkeden.
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Bin yýl geçmiþtir aradan. Çað deðiþmiþ ve devrimiz baþlamýþtýr. Kadrini bilmediðimiz ve unuttuðumuz bir medeniyetin ardýnca yola
düþme vaktidir. Tarihe vefa, Selçuklu'ya vefa gösterme vaktidir.
Anadolu'da kýrk dokuz þehirde yüzlerce ilçede ve köyde Selçuk-

Kýzýl Kule

lu'nun izini sürmek, mührünü aramaktýr. Bir hikâyeyi yeniden okumak ve þerh düþmektir o ulu sultanlarýn hatýrasý için. Ahde vefadýr. Tarihe sadakattir. Önünden geçip gittiðimiz medresenin, caminin, türbenin kýymetini bilmektir. Tarihe sadakat, o ustanýn eserini daim kýlmaktýr. Düþen taþýný yerine koymak, sönen ocaðýný yeniden canlandýrmaktýr. Yaptýðý haný mamur etmek, inþa ettiði camide ezanýn ebediyen okunmasýný saðlamak, mescidin de çeþmesin de adýný hayýrla yâd etmektir.
Ustaya vefa tarihe vefadýr. Bu topraðýn camisine, köprüsüne, hamamýna, hanýna, çeþmesine, hamamýna vefadýr.
Tarihe vefa, kervanlara yol veren ulu sultanlara vefadýr. Bu topraðý vatan yapan o muhteþem insanlara vefadýr.
Devir bizim devrimizdir, bize düþen o ustanýn düþen taþýný yerine
koymak, onunla ayný düþü görmektir. Harran'da, Diyarbakýr'da Kütahya'da, Sinop'ta, Hasan Keyf'te. Veshasýlý kelam bütün Anadolu'da. Ayný gökyüzü altýnda yaþamýþ olanlarýn alýn yazýsýdýr bu.
Tarihe vefa bir buðday baþaðýna, incire ve zeytine vefadýr. Ýkindi
vaktinin sahibine duyulan mihnetin neticesidir. Sözün bidayetinde

Biz ki dünyayý terk edip göçtük,
Gönül derdi ektik, matemler biçtik,
Þimdiden sonra da nöbet sizdedir,
Biz sýramýzý savdýk ve geçtik."

Sýrçalý Medrese

I.Ýzzeddin Keykavus'un türbe kitabesidir:
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Sinan’ýn Ýzinde Bir Aile:

Nursen - Güvenç Güven
Yrd. Doç. Mesude Hülya (ÞANES) DOÐRU*

Geleneksel süsleme sanatlarýmýzla ilgili çalýþmalar yapan sanatçýlar, günümüzde bu sanatlarýmýzý yaþatmak,
sevdirmek ve geleceðe aktarabilmek için yoðun bir uðraþý içindedirler. Uzmanlaþma uzun yýllar aldýðý için her
sanatçý genelde tek bir sanat üzerinde çalýþmayý tercih eder. Sanatçýlarýn uzmaný olduklarý sanatla tanýþmalarýnýn hikayesi ise genellikle ilgi çekicidir. Doðaldýr ki bu hikayelerin giriþ, geliþme ve sonuçlarý da birbirinden farklý ve çok renklidir.
u yazýnýn konu edindiði ve alanlarýnda gerçekten uzman olan
Nursen ve Güvenç Güven çifti, 30 yýlý aþan süredir kalemiþi,
çini, cilt, minyatür, tezhip gibi birbiriyle motif ve kompozisyon
bakýmýndan baðlantýlý, fakat birbirinden farklý uygulamalarý
olan alanlarda sanatlarýný icra etmekte, yýllardýr devam eden,
birlikte çalýþmanýn, düþünmenin ve uygulamanýn avantajýyla
mükemmel eserler vücuda getirmektedirler.
Camilerde Kalemiþi Restorasyonu Uygulamalarýnda
Deðiþen Bakýþ Açýlarý
Nursen Maylý; 1983 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü’nde
Yüksek Lisans yaptýðý sýrada, bir gazetede gördüðü ‘Kalemkar
Aranýyor’ ilanýna baþvuruda bulunduðunda, her zaman ilgisini
çekmiþ olan ve gönüllü olarak çalýþabileceðini düþündüðü kalemiþi restorasyonunda görevli olarak çalýþma fikri kendisine
son derece cazip gelmiþtir. Edirne Selimiye Camii’nin restorasyonunda desen ve uygulama konusunda çalýþabilecek eleman
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arayan Vakýf Ýnþaat Þirketi’ne görüþmeye gittiðinde kendisine
ilk sorulan soru iskeleye çýkýp metrelerce yukarýda çalýþýp çalýþamayacaðýdýr. Yapýlan görüþmenin sonucu olumludur. Restorasyon çalýþmalarýnýn birkaç ay önce baþladýðý Selimiye Camii
için Edirne’ye gittiðinde Güvenç Güven ile tanýþýr. Nursen Maylý, çalýþkanlýðý ve hiçbir iþten kaçýnmamasý ile daha önce bayan
kalemkarlarýn çalýþmadýðý cami restorasyonu ortamýnda arkadaþlarýyla kýsa bir sürede uyum saðlamayý baþarýr. Artýk süsleme sanatlarý ile ilgili olarak okulda öðrendiklerini tarihi açýdan
önem taþýyan böyle bir eserde uygulama imkaný ona inanýlmaz bir manevi haz vermektedir. Bir süre sonra Güvenç
Güven’le iþe bakýþ açýlarý ve camideki çalýþmalarý konusunda
ortak görüþlere sahip olduklarýný fark ederler. Restorasyon
yoðun þekilde devam etmektedir. Caminin kalemiþleri
üzerinde yapýlan raspalarda bulunan orijinal kompozisyonlardaki desenler eskiz kaðýtlarýna çizilip tamamlanarak eski
haline getirilmeye baþlanýr. Kalem iþi uygulamalarý da doðru
þekilde düzeltilmiþ olan bu desenlerle yapýlýr. Bu yoðun çalýþma ortamý içinde, uzun yýllar kalemkarlýðý titiz ve özenli bir

þekilde devam ettirmiþ olan Güvenç Güven ile MSÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü yüksek lisans
öðrencisi Nursen Maylý, Selimiye Camii’ndeki kalemiþleri ve çinilerin tasarýmlarýnýn farklýlýklarý ve güzelliklerinin bilincinde olarak,
kendilerini geliþtirme ve her þeyi doðrusuyla öðrenme adýna cami
içinde bulunan çeþitli pano, ulama ve bordürler üzerinde renk ve
desen incelemelerini konu edinen kapsamlý bir araþtýrma baþlatýrlar. Restorasyon çalýþmalarýnýn devam ettiði zaman içinde mesai
saatleri ve sonrasýnda camideki çini ve kalemiþi desenlerin kompozisyonlarýnýn nasýl oluþturulduðunu anlamaya ve çözmeye
uðraþýrlar.
Dönemin sanatçýlarýný, Mimar Sinan’ý, onun sanat ve mimari anlayýþýný öðrenmeye çalýþýrlar. Camii’nin bütün desenlerini mesai saatleri dýþýnda aylar boyunca kopyalarlar; neredeyse her santimde
yeni, öðrenilmesi gereken farklý þeyler görürler. Sonuçta bu abidevi yapýtta emekleri geçen bütün ustalarý tanýmak, anlamak, kafalarýna ve yüreklerine yerleþtirmek için onlarla o kadar haþýr neþir
olurlar ki adeta çinilerle özdeþleþirler. Çinilerin kompozisyonlarýný hazýrlayan saray nakkaþlarý ve bu çinileri uygulayan ustalarýn
ayrýntýlar üzerindeki dikkat ve özenlerinden çok etkilenirler.
Böylece, Mimar Sinan’ýn ‘ustalýk eserim’ dediði Selimiye Camii
sadece mimarisiyle deðil; çinileriyle de ayný ustalýðý yansýtan
bir eser olarak bu genç ve öðrenmeye hevesli iki sanatçýnýn
geleceðe bakýþlarý için bir dönüm noktasý olur. Türk Sanatý’nýn
en önemli örneklerinden biri olan bu mükemmel eserin,
süslemelerini ve yapýldýðý dönemdeki iþçilik örneklerini incelemek onlara sanatçýlarýn sanatlarýyla haþýr neþir olduklarý yýllar
içinde öðrendiklerinin haricinde bilgi ve becerilerini sürekli
olarak arttýrmalarý gerektiðini gösterir. Güvenç Güven bu
düþünce ýþýðýnda sanatýnda daha da ustalaþmayý saðlamak maksadýyla akademide görev yapan deðerli hocalardan hat ve desen

eðitimi de alýr. Netice olarak Selimiye Camii’ndeki kalemiþleri
üzerinde yaptýðý araþtýrmalar ve çalýþmalar onun tüm kalemiþi
uygulamalarýnda daha yetkin ve söz sahibi olmasýný saðlar.
Selimiye Camii restorasyonu bittiðinde birlikte Ýstanbul’a dönerler;
Keçecizade Fuat Paþa Camii restorasyonunda çalýþýrlar. Güvenç
Güven, kalemiþi restorasyonundaki sorumlu, yetkili tek kiþi olarak
çalýþmanýn bir buçuk ay gibi kýsa bir sürede çalýþmalarýn baþarýyla
bitirilmesini saðlar.
1986 yýlýnda, Türk
sanatý içinde
önemli
b i r

Restorasyonun devam ettiði süre içinde denetleme yapmak için
cami restorasyonunu incelemeye gelen Anýtlar Yüksek Kurulu
üyeleri, her aþamada çalýþmalardaki özeni ve doðruyu yakalama
çabalarýný gördüklerinden sanatçýlarýmýza hep tam destek sözü
verirler.
Sultan Ahmet Camii restorasyonu sýrasýnda birçok orijinal deseni
gün ýþýðýna çýkarmak mümkün olur. 1800’lerin baþýnda ve 1883’de
Ýtalyanlar tarafýndan yapýlan iki restorasyon sýrasýnda, maalesef desenler bozularak deðiþikliklere uðratýlmýþtýr. Hatta orijinal yazýlarda
var olmayan altýn varaklý uygulamalarda yapýldýðý görülür. 1970’li
yýllarda yapýlmýþ olan restorasyon ilk iki restorasyonun bozulan
bölümlerinin düzeltilmesini saðlamak içindir. 1986-1989 yýllarý arasýnda devam eden büyük restorasyon, en alt katmanlarda bulunan orijinal desenlere ulaþýlmasýyla bir çok bölümün caminin inþa
edildiði döneme uygun hale getirilmesine yöneliktir. Desenlerin
orijinal renkleri ile ilgili yapýlan pek çok araþtýrmada istenilen sonuca ulaþýlýr. Üç yýlý aþan bir süre devam eden restorasyonda cami
içindeki bazý alanlarda orijinal desen uygulanýrken, bazý alanlar daha önceki restorasyonlarda deðiþtirilen kompozisyon örnekleri býrakýlmýþtýr. Güvenç Güven, kýsa bir süre Ýstanbul, Þehzadebaþý Camii’nin orijinal kalemiþlerini bulmak amacýyla baþlatýlan çalýþmalara katýlýr.

yere sahip olan Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonu baþlamadan
evlenirler. Nursen Güven’in doðup büyüdüðü Eyüp’e yerleþmeye
karar verirler. Nursen Güven için Eyüp semti sürekli araþtýrýlmasý ve
görülmesi gereken önemli bir hazinedir. Ayrýca her taþýyla,
yaþayan, tarihi dokusuyla geçmiþi, bugünü ve geleceði içinde
barýndýran Eyüp’te geçirdiði yýllar onun hayata bakýþ açýsýnýn farklýlaþmasýna ve zenginleþmesine yardýmcý olmuþtur.
Güvenç Güven’in, Selimiye ve Keçecizade Fuat Paþa Camileri’ndeki
baþarýlý çalýþmalarý Sultan Ahmet Camii’ndeki kalemiþlerinden
sorumlu uzman olarak görevlendirilmesini saðlar. Böylece
restorasyonlarda gördükleri hatalarý azaltmak yolunda daha çok
yol almýþ olur. Nursen Güven ise bu restorasyonda proje ve desen
çiziminden sorumlu olarak eþiyle birlikte içinde yer alýr. Ýþine
hakimiyeti, her zorluðun altýndan kalkmasý ve baþarýlý çalýþmalarýyla öyle bir portre çizmiþtir ki Vakýf Ýnþaat yetkilileri bu güvenceyle
baþka bayan kalemkârlarý da iþe alýrlar.
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Sultanahmet Camii’nin iç mekanýndaki kalem iþlerinde sorumluluk
alanlarý içinde olan iþlerin bitirilmesiyle önce Güvenç Güven; üç ay
kadar sonra da Nursen Güven Vakýf Ýnþaat Þirketi’nden ayrýlýrlar.
Kendi þirketlerini kurduktan sonra, yeni inþa edilen camilerde
geleneksel formlara uygun kalemiþi desenlerini çizerek uygulamaya baþlarlar. Çeþitli restorasyonlarda kendi yetiþtirdikleri stajyer
öðrenciler ve elemanlarla birlikte Gaziosmanpaþa Merkez Camii ile
Sarýyer, Okmeydaný ve Hereke’de dört-beþ tane camide ayný anda
uygulama çalýþmalarý baþlatýrlar. Bu dönemde Ýstanbul,
Rüstempaþa Camii’nde yapýlan restorasyonda, kendilerini tanýyan
ve çalýþmalarýný takdir eden yetkili kiþilerden gelen istek üzerine
bir sene kadar caminin kalemiþlerini yaparlar. Böylece 10 yýl kadar
Türkiye’nin çeþitli þehirlerinde, elliye yakýn yeni yapýlmýþ caminin
kalemiþlerinde, ekipleriyle birlikte kendi özgün renk, desen ve
kompozisyonlarýný uygularlar.
Geleneksel süsleme sanatlarýndan olan kalemiþlerinde kullanýlan
malzemenin yüzyýllara dayanmasý gerekmektedir. Sanatçýlarýmýz
buna dikkat ederek hem doðal boyalar hem geleneksel teknikler
uygulayarak tasarýmlarýný gerçekleþtirirler.

Ýznik Çinisi Üretimi ile Tanýþma
Kalemiþi çalýþmalarýnýn yanýsýra klasik çini üretimi yapma düþüncesi ilgilerini çekmeye baþlar. 1990-1991 yýllarý arasýnda Kütahya’ya
giderek çeþitli çini fabrikalarý ve atölyelerindeki yetkili kiþilerle,
kendilerine destek verileceði düþüncesiyle görüþmeler yaparlar.
Sonuç her desteðin kendilerine verileceði þeklindedir. Ancak zaman
geçmekte ve bir türlü çalýþmalar baþlatýlamamaktadýr. Çini üretimi
yapmak onlar için öyle önemli olmaya baþlar ki, yýlmadan düþüncelerini hayata geçirmek için araþtýrmaya devam ederler.
Kütahya’da çini üretiminin yoðun olarak devam ettiði, Ýznik çinisi
üretiminin ise hayal kabul edildiði dönemdir. Ýznik çinisi ile ilgili
çalýþma yapmak gibi bir düþünceye sahip olmamalarýna raðmen,
1994-1995 baþlarýnda Güvenç Güven’in Ýzmir’de bir cami tezyinatý
yaptýðý sýrada, Nursen Güven uzun süredir insanlarla fazla
görüþmeyen, adeta inzivaya çekilmiþ olan Ýznik çinisi üstadý Faik
Kýrýmlý’nýn izini bulmasý, onlarýn 16. yüzyýla damgasýný vuran Ýznik
çinilerine duyduklarý ilgi onlarý bu konuda yaklaþýk 40 yýl gibi bir
süre araþtýrma ve üretim yapan Faik Kýrýmlý ile baðlantýlarýný saðlar.
Faik Kýrýmlý, Ýznik çinileri üzerindeki araþtýrma ve uygulamalarýný
uzun yýllardýr yoðunlukla sürdüren, çinileri birçok yabancý müzede
sergilenen bir sanatçýdýr; dolayýsýyla Ýznik çinisinin, altyapýsý ve
uygulanmasý oldukça zor bir tekniðe sahip olduðunu birebir uygulamalarýnda görüp yaþayan bir kiþidir. Nursen Güven, bir vesile ile
Kýrýmlý ile görüþüp; Ýznik çini üretimi ile ilgili düþüncelerini almak
ister. Faik Kýrýmlý bu iþin çok yorucu ve yýpratýcý olmasý nedeniyle
altyapýda bir erkeðin gücüne ihtiyaç olmasýndan dolayý Güvenç
Güven’e Ýznik çinisi altyapýsýnýn zorluklarýný anlatmak gerektiðini
anlatmak için tanýþmak ve konuþmak istediðini söyler. Faik Kýrýmlý,
eðer Ýznik çinisi üzerine çalýþmayý düþünüyorlarsa; onlarý bedeni
kuvvet de gerektiren, zor ve meþakkatli günlerin beklediðini
anlatýr. Geleneksel Türk Sanatlarý’na gönül vermiþ olan Güvenç
Güven zora talip olmaya hazýrdýr. Günümüzde de devam eden
süreç baþlar. Faik Kýrýmlý’nýn atölyesinde yapýlan ilk 1-2 örnekte
Güvenç Güven altyapýda çalýþýr. Desen boyama aþamasýnda ise eþi
Nursen Güven’le ortak olarak çalýþarak, Faik Kýrýmlý’nýn yýllar alan
tecrübeleri sayesinde sonuçlarý temiz karolar üretirler. Bu ilk
örnekler; Rüstem Paþa Camii’nin bordür çinilerinden ve Nursen
Güven’in özgün tasarýmlarýndan oluþmaktadýr. Elde edilen baþarýlý
sonuç; Faik Kýrýmlý’yý da memnun eder. Yýllarca pek çok kiþi ile
çalýþmýþ; onlara tecrübelerini aktarmaya çalýþmýþ; ancak bu kiþiler
farklý mesleklerden ve sanatýn dýþýndan insanlar olduðundan arzu
ettiði sonuca ulaþamamýþtýr. Memnuniyetini, Güvenç Güven’e ‘Sen
önce ustalýðý görecek; ondan sonra çýraklýðý yaþayacaksýn’ sözleriyle dile getirir.
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Güven çifti, bir yandan cami restorasyonlarýna devam ederken,
kazandýklarý paralarýn bir kýsmý ile hocalarýnýn önerisiyle Haliç
kýyýsýnda açtýklarý ilk atölyelerini de yavaþ yavaþ kurmaya baþlarlar. Faik Kýrýmlý’nýn tecrübeleri ve bilgileri sayesinde ilk çini fýrýnlarýný (elektrikli) birlikte yaparlar. Daha sonra da kuvars ve sýr fýrýnlarýný tamamlarlar. Gerçek anlamda iþlerine yarayacak þekildeki
fýrýnlarý yapmalarý iki senelerini alýr. Günümüzde kullandýklarý çini
fýrýný ise küçük boyutlu olarak 8-10 tane; büyük boyutlu olarak
(yaklaþýk 40x32 cm. veya 42x34 cm.) 2 tane karo piþirme kapasitesine sahiptir. Karolar büyüdükçe piþirim sýrasýnda kýrýlma riskinin
artmasý nedeniyle eserlerini tek ve büyük karolar olarak deðil;
küçük tek parça veya iki parça olarak üretmeyi tercih etmektedirler.
Ýznik tarzý çini üretiminin baþarýlabilmesi için, her malzemenin
doðru oranda katýlmasý ve fýrýnda piþirimde ýsýnýn tutturulabilmesi
hayati önemdedir. Yýldýz Sarayý Çit Kasrý’nda 1998’ de Ýznik Çinileriyle ilgili ilk sergilerini açacaklarý gün yaklaþýrken karþýlaþacaklarýný hiç düþünmedikleri bir durumu yaþarlar; birkaç fýrýn çini piþirimi bozuk çýkar; büyük bir emek ve zaman kaybedilir. Standart bir
süreç söz konusu olmadýðýndan, her kademedeki yanlýþlýk, deneme yanýlma yoluyla ancak beþ altý piþirim sonrasýnda
düzeltilebilmektedir; dolayýsýyla eserleri sergi süresine kadar
sorunsuz yetiþtirme kaygýsýyla daha yoðun bir çalýþma temposuna
girilir. Bu arada satýn alýnan bazý hammaddelerin vasýfsýzlýðý sebebiyle de problem yaþandýðý anlaþýlýr; sorun giderilir. Sergi için
hatasýz üretim baþarýlýr. Sergi açýlýþýnda hak edilen övgü dolu
sözcükler yýllarca süren zorlu çalýþmalarýn semeresinin alýndýðýný
gösterir.
Yurtdýþý Açýlýmlarý
Serginin yankýlarýnýn devam ettiði bir dönemde, Amerika Birleþik
Devletleri’nin Los Angeles kentinde Kral Fahd adýna yaptýrýlan bir
caminin kalemiþi uygulamalarýný yapmalarý için kendilerine teklif
edilen iþi, iki üç ayda bitirme düþüncesiyle kabul ederek, o sýrada
altý yaþýnda olan oðullarý Fatih ve beþ yaþýndaki kýzlarý Tuðba’yý aile büyüklerine býrakarak yola çýkarlar. Ancak camideki çalýþma düþündükleri kadar kýsa sürede sonuçlanmayacaktýr. Çünkü camideki yetkililerin bir fotoðraftan görerek beðendikleri Selimiye Camii’nin kubbe desenlerini camiye uygulamalarýnýn istenmesiyle iþ
süresi artar. Ölçülerin camiye uygun hale getirilmesi için tüm desenler tekrar çizilir. Ancak kubbedeki hat yazýlarýný yazmasý istenen kiþi arzu edilen performansý gösteremez. Uzun araþtýrmalar sonucu bulunan yeni bir hattat yazýlarý yazar. Bulunan boyalar ve fýrçalar istenen nitelikte olmadýðýndan, istenilen fýrçalar Ýstanbul’dan
getirtilir. Zemine uygun, dayanýklý türde boyalar bulunur. Ýskeleler
kurularak çalýþmalar baþlatýlýr. Los Angeles’ta yaþayan bir fotoðrafçý olan Ken Fabrick çalýþmalarýn her adýmýný fotoðraflar. Ken Fabrick’in çektiði fotoðraflar öyle baþarýlýdýr ki, sanatçý çift Los Angeles Times gazetesinde haber olur. Güvenç ve Nursen Güven çifti þehirde de tanýnmaya baþlamýþtýr.
Televizyonda onlarýn camide yaptýklarý çalýþmalar ve
sanat anlayýþlarýyla ilgili bir program yayýnlanýr. Kendileriyle tanýþmak için ziyarete gelen pek çok kiþi çalýþmalarýný dikkatle izler. Onlar da arta kalan zamanlarýnda Ýngilizce ve Vitray kurslarýna devam ederler. Orada
cam kesimiyle ilgili teknikleri öðrenirken ayný zamanda çeþitli makineleri tanýma ve kullanma
imkaný bulurlar. Kalemiþi çalýþmalarý o kadar beðenilmiþtir ki; ayrýca cami pencerelerine tasarýmlarý kendilerine ait olan vitray süsleme yapmalarý istenir. Teklifi kabul eden sanatçý çiftin bahar aðacý þeklinde tasarlayýp çizdikleri kompozis-

yonlarý uygulamak da kendilerine düþer. Bu çalýþmalar son derece
baþarýlý olur. Bitirilen her çalýþma büyük övgü alýr. Nihayet Amerika’da geçirilen yaklaþýk bir yýldan sonra, çocuklara duyulan hasret
ve ailelerinden gelen, geri dönüþlerini isteyen mesajlar dolayýsýyla
yeni iþ tekliflerini geri çevirip yurda dönerler.
Ýstanbul’a döndükleri zaman Eyüp’teki Feshane’nin, geçirdiði
restorasyon sonrasýnda geleneksel sanatlarý icra eden sanatçýlara
kiralanmaya baþlandýðýný öðrenirler. Bir yandan Ýznik Çinisi üretimiyle, diðer yandan Feshanede’ki tasarýmlarýný sergileyip sattýklarý iþyerlerinde yoðun olarak çalýþýrlar. Ýki sene kadar süren bu
dönem sonunda Feshane’deki faaliyetlerin sona erdirilmesi
nedeniyle iþyerlerini kapatmak zorunda kalýrlar.

Feshane’de bulunduklarý dönemde Bahreyn’in baþkenti
Manama’da bulunan bir caminin bazý bölümlerinde daha çok
geometrik formlarla oluþturduklarý kalemiþi tasarýmlarýný yaklaþýk
1,5 ay gibi bir süre orada kalarak uygularlar. Baþlangýçta bazý zorluklar yaþadýklarý, küçük bir ada ülkesi olan Bahreyn’de Büyükelçi
Engin Türker’den destek görürler.
Bahreyn dönüþü sonrasýnda Ýstanbul’daki atölyelerinde üretimlerine daha da hýz kazandýrýrlar. Açtýklarý sergilerle sanatseverlere
ürettikleri eserlerle Ýznik Çinileri’nin yaþatýldýðýný ve klasik Ýznik Çinisi ile adeta bir özdeþlik gerçekleþtirdiklerini ortaya koyarlar..
Ýznik Çinisi Üretiminde Alt Yapý ve Uygulama Zorluklarý
Güvenç Güven, altyapýdan baþlayarak meslek sýrrý dediði özel sentezler dýþýnda, çininin oluþumunu kýsaca þu þekilde özetlemektedir:
‘Ýznik çinisinin altyapýsý sýrça baðlantýlý, silis kum ve kuvars karýþýmlýdýr. Bu kum sýcak ve soðuktan etkilenmez; genleþmez. Faik
Kýrýmlý’nýn tarihi kaynaklardan kendi araþtýrmalarýyla bulmuþ
olduðu bazý malzemeler de belli oranlarda eklenip karýþtýrýlarak

altyapý oluþturulur. Sýrlarý sýr fýrýnýmýzda kendimiz piþiriyoruz. Sýr,
fýrýnda piþtikten sonra bir çeþit cam kütlesi haline gelir. Metal
deðdirilmeden mermer havanlarda taþ yardýmýyla kýrýlýr. Pirinç
tanesi boyutlarýna geldiðinde, deðirmende suyla birlikte 10-15 saat
döndürülerek toz haline getirilir. Altyapýda kullanýlan kum, kil ve
sýrça ile karýþtýrýlýr. Plakalarla ahþap üzerine alýnýr. Karo haline getirilen plakalar preslenir. Belli bir ýsýda kurutulur. Isýnýn son derece
önemli olduðu bu aþamada çok uzun süre kurutma da uygun
deðildir. Kurutma için en güzel mevsimler ilkbahar ve sonbahardýr.
Yazýn karolarýn kurumasý raflarda, oda sýcaklýðýnda býrakýlmalarýyla
saðlanýr. Kýþýn karolar zorluk olmasýna raðmen 10-15 gün gibi bir
sürede doðal ortamda kurutmaya býrakýlýr. Karolarýn ham hali hazýr
olduðunda; desenin iþlenmesinde yardýmcý olan astar için kuvars,
baðlayýcý maddelerle karýþtýrýlýr. Astarýn beyazlýðýný artýran
malzeme eklenir. Toz haline getirilmiþ olan kuvarsýn piþirilmesi ve
son derece temiz olmasý gerekmektedir. Kullandýðýmýz sadece yurt
dýþýna gönderilen kuvarstýr. Ben yaklaþýk 10 yýl süren araþtýrmalardan sonra bu kuvarsý bulabildim. Ýçinde mikron kadar farklý maddeler karýþsa bile kuvarsta bozulmalar olur. Kuvarsýn piþirilmesi
belli bir ýsý gerektirir. Bunu dengelemek oldukça zordur. Faik Bey,
kendi tecrübeleri ile bu üretimi yapmýþ. Ben, standardý oturtabilmek için, bazý yöntemler geliþtirerek ayrý bir kuvars fýrýný yaptým.
Altyapýda en hassas noktalardan biri bu kuvarsýn, yani astarýn
hazýrlanmasýdýr. Bu astar hazýrlandýktan gözaký beyazý, yani makbul olan doðal beyazý elde etmek için kýymetli maden oksit
malzemeler kullanýlmalýdýr ki o güzelliði versin. Astar kurumuþ olan
bisküvinin üzerine çok itinalý þekilde, boza kývamýnda dökülerek
plakaya oturtulur. Tekrar kurumaya býrakýlýr. Ýlk piþirimi yapýlýr.
Fýrýndan çýkarýldýktan sonra desen karo üzerine aktarýlýr. (Ýðnelenip
kömür tozuyla silkelenir.) Desenin önce tahrirleri çekilir. Bütün renklerden sonra, en son kabarýk renkler boyanýr. Sýr hazýrlanmýþ olan
karo üzerine püskürtülür. Biraz kurutulduktan sonra karo piþirim
için belli bir dereceye kadar ýsýtýlmýþ olan fýrýna yerleþtirilir. 900
derece civarýnda piþirim yapýlýr. Fýrýndan saðlam çýkan çiniler de
sanatçýnýn emeðinin sonucunu en iyi þekilde almasýný saðlar.’
Faik Kýrýmlý ile baþlayýp bugün de hocalarýnýn manevi desteðiyle
her zaman yanlarýnda olduðunun bilinciyle devam ettirdikleri Ýznik
Çinisi üretimi hakkýnda Güvenç Güven þunlarý söylemektedir : ‘Ýznik Çinisi’nin hiçbir kolay yönü yok. Son derece zor. Bu kadar zor
olduðunu bilseydim; baþlamazdým. Desen ve boyama iþlemlerinde
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eþimle birlikte çalýþýyoruz. Desenleri eþim çiziyor. Boyama iþlemlerinde yardýmcýmýz da kolay bölümleri boyuyor. Ancak altyapýnýn
her aþamasýnda, her detayýnda beden gücümü de kullanmak
zorundayým. Ayrýca sýr ve kuvars fýrýnlarýnýn tasarýmý, metal oksitlerin oranlarýnda standardý yakalama çalýþmalarý tamamen benim
yapmam gereken iþlemler. Faik Kýrýmlý ile çalýþmaya baþladýðýmýz
ilk dönemlerde bazý çinileri kendi fýrýnýmýz olmadýðýndan; onun atölyesindeki fýrýndan yararlandýk. Onun deneyimleri ve araþtýrmalarý
sayesinde ortaya çok güzel eserler çýktý. Fakat atölyemizi kurduktan sonra, her þey ile biz ilgilenmek zorunda kaldýk. Çünkü ben
hocamýn yaþamadýðý problemlerle de karþýlaþabiliyorum. Hocamýz
yaþadýðýmýz problemlerin çözümü için bugün bile hala bizimle
görüþür ve bir telefonla istediðim, ihtiyacým olan bilgiyi verir. Bir
takým zorluklar yaþanmadan, denemeden altýndan kalkýlamýyor.
Bizim ilk dönemlerimiz hayli zorlu ve sorunlu oldu. Çünkü sadece
çini üretimi ile deðil; ayný zamanda cami restorasyonu ile de uðraþmak zorundaydýk. Restorasyonlardan arta kalan zamanlarda daha
fazla üretim yapmak ve hedeflerime ulaþmak için bir sistem kurmam gerekti. Bu nedenle sürekli olarak araþtýrmalar yaptým. Bazen
o kadar aksayan nokta oluyor ki. Bozulmalara sebep olan pek çok
faktör var. Bunlarýn hepsini yaþamak gerekiyor. Yaþamadýðýný görmen de mümkün deðil. 1998 yýlýnda bir sene kadar yurt dýþýnda
kalemiþi ve vitray çalýþmalarý yapmamýz gerekince; çini üretiminden de uzak kaldýk. Uzaklaþmak kopmalara sebep oluyor. Kopma
olunca da, dönüþte bir çok aksama ile karþýlaþýlýyor. Aksamalarýn

büyük bir kýsmý o dönemlerde Ýstanbul ve Türkiye’de Kütahya dýþýnda, malzeme temini büyük bir sorundu. Bazý maddeler yurt dýþýndan geliyor; bazýlarý ise arandýðý halde bulunamýyordu. Bunlar da
çini üretimini engelleyen unsurlardý. Çocuklarýmla birlikte deniz kýyýsýna gidip derinlerden kopup gelen ve kýyýya vuran en büyüðü
yumruk kadar olan kuvarslarý arayýp bulduðumuzu hala anýmsýyorum. Þu anda malzemelerin en güzellerini bulup kullanma þansýna
sahibiz.
Altyapýnýn hamuru, silis kum, kil ve sýrça ile hazýrlandýktan sonra,
ahþap bir kalýba belli bir kalýnlýkta yayýlarak bir süre dinlendirilip
suyunu atmasý beklenir. Ýznik çinileri 1.8 cm. kalýnlýkta baþlar; 2
veya 3 cm. kalýnlýða kadar kullanýlmýþ olan ve camilerde yer alan
örneklerine rastlanýr. Bizim çinilerimizin kalýnlýklarý astarýyla birlikte yaklaþýk 1.6 veya 1.8 cm. kadardýr. Kývama gelen, altýna bez
yayýlmýþ kalýba elle iyice bastýrarak ve homojen bir þekilde yayarak, tekrar üzerine bez kapatýp iki ahþap üzerinde çok iyi sýkýþtýrýp
presleyerek karo oluþturulur. Karo henüz ýslakken istenen ölçüye
uygun olarak kesilip bir cam üzerinde düzgün bir þekilde kurumaya býrakýlýr. Kuruduktan sonra kuvarsla birlikte içinde baðlayýcý ve
beyazlaþtýrýcý kimyasal maddeler ve doðal oksitler karýþtýrýlýp bir
süre dinlendirilerek astar hazýrlanýr. Dinlendirilip kurumuþ olan karonun üzerine bu astar maþrapa ile dökülür. Karo üzerine dökülen
astar kuruyunca fýrýnda ilk piþirimi yapýlýr. Fýrýndan çýkarýlan karo
gerekiyorsa kesilip düzeltilir. Desenleme ve boyama aþamasýndan
sonra karo sýrlanýr, (kompresörle püskürtme tekniði) ikinci kez piþirilir.
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Piþirim sýrasýnda her zaman karonun patlama riski bulunmakta….
Çünkü iyi karýþtýrýlmayan veya sýkýca preslenmeyen hamur piþirim
sýrasýnda çatlayabilir veya patlayýp kýrýlabilir‘.
Sanatçýlarýmýz, atölyelerinde yaptýklarý özgün tasarýmlarý içinde bahar dallarý, karanfil ve lale kompozisyonlarý, bitkisel üslupta çalýþmalar, kalyonlar, çintemaniler, hayat aðaçlarý, üzüm salkýmlarý, Kýz
Kulesi, vb. yer almakta. Bazý cami ve türbelerde yer alan önemli örnekleri (bordür, ulama, kabe tasviri)de birebir çalýþarak bir çeþit
belgeleme uygulamasý yapmaktalar. Uygulamalarý içinde en kapsamlý bölümü 19 ve 20. yüzyýlda önemli eserler vermiþ olan ünlü
hattatlarýn istiflerini çini üzerine uygulama oluþturmakta. Ünlü hattatlarýn istiflerini çinilerine nakþetmelerini de þu þekilde aktarýyorlar: ‘ Hat yazý, Ýznik çinilerinde son derece estetik duruyor. 16. yüzyýlda üretilen çiniler desen, malzeme ve estetik açýsýndan mükemmel. Ancak o dönemde çalýþýlmýþ olan ve dini mekanlarda yer alan
kuþak ve alýnlýk yazýlarý olarak gördüðümüz hatlar, ayný estetiðe

sahip deðil. Bir elifin kalýnlýðý yaklaþýk 3-4 cm. kalýnlýðýnda. Oysa, 19.
ve 20. yüzyýllarda eserler veren hattatlar istiflerinde estetik ve mükemmeliyeti yakalamýþ durumdalar. Biz bunun için çiniye uyacak
istifleri araþtýrmaya baþladýk. Günümüzün önemli hattatlarýyla görüþerek bu istiflerle ilgili fikirlerini aldýk. Kendileri yaptýklarýmýzý beðenip bizi destekleyerek bu konu üzerinde çalýþmamýz için bizi yüreklendirdiler. Biz de bu mükemmel eserlerden örnekleri çinilerimiz üzerine nakþediyoruz.’ Orijinallerinden ayýrt edilemeyen incelikte çalýþýlan bu istifleri sanatseverlerin beðenilerine sunuyorlar.
Çini üzerinde boyalarýn fýrça izlerini yok etmek için lacivert rengi üç
kat sürüyorlar. Böylece her bir iþ üç kat emekle üretiliyor. Özellikle kullandýklarý kýrmýzý görülmeye deðer. Piþirim sonrasýnda rengi
ve þeffaflýðýyla her eser yakutlar ve zümrütlerle bezenmiþcesine
parlýyor. Özgün ahþap üstü kalemiþleri çalýþmalarýnýn yaný sýra, ünlü camilerin hünkar mahfili ve müezzin mahfili gibi bölümlerinde
bulunan ahþap üstü kalemiþi tasarýmlarýn bazý bölümlerini de orijinal teknik ve kaliteye uygun olarak üretiyorlar.
Nursen ve Güvenç Güven çifti, çini eserlerini özenle üretmenin
yanýnda onlarý sanatseverlere özgün olarak sunmaktadýr. Güvenç
Güven’in geliþtirdiði bir yöntem sayesinde çinilerinin kenarlarýný
düzgün bir þekilde keserek (Bu çok zahmetli bir iþtir. Çünkü, çinilerin dýþ kenarlarý piþirim sýrasýnda týrtýklanabiliyor veya gönyesi
kaçmýþ olabiliyor.) özel olarak hazýrladýklarý altýn varaklý gömme
çerçevelerin içine milimetrik olarak yerleþtirmektedirler. (Eski
dönemlerde çinilerin kesimi ile ilgilenen kiþilere Kaþi traþhan adý
verilmekteydi.).
Sanatçýlarýmýz yurt içi sergilerinin yaný sýra yurtdýþýnda açtýklarý sergilerle ve katýldýklarý sergilerde aldýklarý ödüllerle de atölyelerinde
çalýþýlan en özel çinileri sanatseverlerle paylaþmaktalar. 7-14 Kasým
2006 The First International Crafts Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
(OIC- Research Centre for Islamic History, Art and Culture) kapsamýnda Türkiye’yi temsilen katýlma ve I. Geleneksel Sanatlar Yarýþmasýnýn I.’lik ödülü kendilerine verilmiþtir.
2007 yýlýnda Mevlana’nýn 800. doðum yýldönümü etkinlikleri
arasýnda 15-30 Ekim 2007 tarihinde ‘Sabýr, Aþk ve Sanat’ temalý
sergilerinde gündemi takip ettiklerini göstermekteler.
19 Ocak-20 Þubat 2008 tarihleri arasýnda Umman Sultanlýðý’nýn
baþkenti Muscat’ta gerçekleþtirilen ve Büyükelçimiz Engin
Türker’in önerisiyle, Muskat Belediyesi’nin özel davetiyle katýldýk-
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larý ‘8. Uluslararasý Muskat Festivali’ kapsamýnda yurdumuzu en iyi
þekilde temsil etmenin mutluluðunu yaþamaktalar.
Nursen ve Güvenç Güven’in Sanat Anlayýþlarý
‘Sanatta öðrenmenin sonu yok’, anlayýþýný benimsemiþ olan sanatçýlarýmýz, Ýznik Çinisinin hammaddeden mamul maddeye dönüþ serüvenindeki farklýlýklarýný þöyle özetlemektedirler. ‘Nakkaþ olmamýz ve geleneksel sanatlarla yoðrulmuþ olmamýz, Ýznik Çinileri’nin
desen çizimleri, boyanmasý ve tüm altyapý (plaka, astar, boya ve
sýr)nýn tarafýmýzdan yapýlmasý çinilerimizdeki bütünlüðü saðlamaktadýr. ’Nursen ve Güvenç Güven sözlerine þöyle devam ediyorlar:
“Mutlaka yetenek gerekiyor, denir”. Her iþte olduðu gibi sanatta da
yetenek olmasý gerekiyor; fakat bazý þeyler muhakkak yaþayarak
öðreniliyor. Sadece yetenek deðil, insanýn aklýný da kullanabilmesi
gerekiyor. Tabi ki akýl iyi de kullanýlabilir, kötü de kullanýlabilir.
Bunlarý iyi yönlendirmek için mutlaka insanýn bazý deðerleri taþýyabilmesi lazým; buna biz manevi deðerler diyoruz. Sanatçý, yeteneði,
aklý, yaþam felsefesi ve duygularýný birlikte harmanlayarak aksettirendir. Sanat, sanatçýnýn bu duygularý aksettirmesidir. Sadece akýl
ve yetenek deðil yaþadýðý duygularýn, düþüncelerin, hissiyatýn,
inançlarýn mutlaka yansýmasý olmak zorundadýr ve özellikle bir sanatçýnýn bize göre ‘sanatçýyým’ diyen kiþinin bir felsefesi olmasý gereklidir, Hayata bir bakýþý olmasý lazýmdýr. Saðlam durabilmesi gereklidir. Özellikle klasik sanatlar ve geleneksel sanatlar dediðimiz
sanatlarda insanlar emeðe dayalý zor bir üretim yapýyorlar. Resimde ve heykelde, müzikte de belki öyle. Geleneksel olan klasik olan
yýllardýr bozulmadan duran
sanat eserlerini

yapmak daha zor ve zahmetlidir. Her þeyden önce hangi sanatý yapýyorsanýz yapýn, muhakkak o sanat dalýný çok iyi hazmederek
yapmak gerektiðini; ondan sonra farklý arayýþlara girmenin daha
doðru her zaman savunmuþuzdur. Sanatçýnýn sadece yaptýðý sanat
eserleriyle deðil, hayata bakýþýyla da bir duruþu olmasý gereklidir.
Yaptýðý iþlerin doðruluðunu, eðer doðru yaptýðýna inanýyorsa onu
savunmasýný, mücadelesini verebilmesi lazým. Sanatçý, güzel, estetik þeyleri her zaman taþýyabilmeli.’ Ve son söz olarak ekliyor, Güvenç Güven: ‘Araþtýracaksýn, yaþayacaksýn, bileceksin, uygulayacaksýn.’
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Ýzmir'in Gözdesi

Yeþil Tire
Neþe SÝMSARLAR

Yedi tepeli Ýstanbul gibi tepeleriyle meþhurdur Yeþil Tire… Verimli ovalarýnýn sunduðu
doðal ürünleri gastronomik lezzetler sunarken, tarihi yapýlarý Roma’nýn, Osmanlý’nýn
selamýný iletir size… El Sanatlarý Çarþý’nda dolaþýrken keçeciler, nalýncýlar, urgancýlar,
hasýrcýlar, yorgancýlar ile karþýlaþýrsýnýz. Bir zamanlarýn zenginlik ve güç sembolü olan
körüklü çizmelerin ustalarý ile konuþabilir, maden sanatýnýn nefis örneklerini inceleyebilir, “beledi dokumasý” ile ünlü Tire’nin son dokuma tezgâhýný görebilirsiniz…

Batý Anadolu'nun en eski yerleþim yerlerinden biri olan Tire,
Ýzmir'in en büyük ve gözde ilçelerindendir. Aydýn daðlarýnýn
kuzey eteklerinde kurulmuþ olan yedi tepeli Tire, bitki
örtüsünün güzelliðiyle "Yeþil Tire" olarak anýlýyor. Tarihi ve
kültürel zenginlikleri ile de ziyaretçiler için bir cazibe merkezi
olmayý fazlasýyla hak ediyor... Tire sokaklarýnda yürürken kendinizi geçmiþin izini sürer gibi hissediyorsunuz. Bir zamanlarýn
Osmanlý darphanesi Tire, bugün eþine az rastlanýr canlýlýktaki
Salý Pazarý ve El Sanatlarý Çarþýsý'yla ünlü. Tire'nin Salý Pazarý,
belki de Türkiye'nin en büyük açýk pazarlarýndan biri…
Bereketli topraklarýn sunduðu nimetler sayýlamayacak kadar
çok; taptaze sebzeler, meyveler ve çeþit türlü yerel ot…
Pazarda yiyeceklerin dýþýnda giysilerden elektronik aygýtlara
kadar ne arasanýz var. Çarþýnýn dükkânlarý ise semerciler, keçeciler, ipçiler, urgancýlar, yularcýlar, hasýrcýlar yorgancýlar,
nalýncýlar gibi tarihten göz kýrpan el iþçileri ile ziyaretçilerini
saygýyla selamlýyor… Geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya
devam eden bu ustalar, yaþamlarýnýn son gününe kadar iþleri-
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ni yapmaya devam edeceklerini söylüyor… Küçücük dükkânlarýna kocaman dünyalarý sýðdýran eli öpülesi ustalara selam
olsun…
Osmanlý dönemlerinden itibaren Tire denilince akla dokuma,
dokuma denilince de "beledi dokumasý" gelir. Beledi dokumasýnýn en önemli özelliklerinden biri, kumaþýn iki yüzünün
de dokunmasý ve çift taraflý kullanýlabilmesi… Tüm gün
çalýþýlarak en fazla üç metre dokunabiliyor. Bu yönüyle bir aile
iþi, o yüzden tarihi boyunca tezgâhlar hep evlere kurulmuþ. 19
yy'a kadar 50-60 tezgah gece-gündüz çalýþýrken, günümüzde
Tire'de beledi dokumasý tek tezgah ile yaþam savaþý veriyor.
Tire Belediyesi bünyesinde verilen eðitimlerle genç kuþaklar
tarafýndan yaþatýlmaya çalýþýldýðýný öðrenince seviniyoruz.
Tire'de beledi dokuma dýþýnda alaca, altýparmak, evsat ve
düzbastý adlý motifsel dokumalar, makrama, peþtemal, ön
bezi, Tire peþkiri türü dokumalar da yaygýn.
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Aydýnoðullarý döneminden baþlayarak, Osmanlý dönemi süresince,
gemilerin halat ihtiyacý Tire'den saðlanýr, bu halat ve urganlar
Anadolu pazarlarýnda kapýþýlýrmýþ. Öyle ki; Fatih Sultan Mehmet'in
Ýstanbul'u fethederken Tireli ustalarýn ördüðü urganlarla gemilerini
Haliç'e çektirdiði rivayet edilir Tire'de. Ancak þimdi o saðlam
urganlar zamana tutunmaya çalýþýyor sadece…
Tire'nin maharetli kadýnlarýnýn dünya literatürüne "Türk Danteli"
olarak geçmiþ iðne oyalarý da çok meþhurdur. Tire Pazarý'nýn kadýnlar kýsmýnda bu el emeði göz nuru ürünlerin onlarca çeþidinden
zevkinize göre birþeyler bulmanýz mümkün…
Kadife üzerine sýrma ile iþlenmiþ nalýnlarýn ilk defa Tireli ustalar
tarafýndan yapýldýðý söylenir. Çeyiz sandýklarýnýn olmazsa olmazlarý,
turistlerin hediyelik eþya olarak tercih ettikleri, artýk þark köþelerini süsleyen nalýnlar, Yeþil Tire'nin simgelerinden biri. Tire
nalýncýlýðýnýn farklý yaný; Anadolu'nun diðer kentlerinden farklý
biçimde yontulmasý ve ýslandýðý zaman zarar görmemesi için
malzeme olarak kavak aðacýnýn tercih edilmesi. Ve ne yazýk ki
nalýncýlýk Tire'de son ustasýyla yaþamaya çalýþýyor.
Tire'de geleneksel yöntemlerle yapýmýna devam edilen keçecilik,
en zor el sanatlarýndan biri. Tire keçeleri turistik yönünün yaný sýra
öðrendiðimiz kadarýyla akademik açýdan da deðerlendiriliyor, yurt
içinde ve yurt dýþýnda açýlan sergilere malzeme oluyor.
Hasýrcýlýk'a ise Tire'nin özellikle tarýmla meþgul olduðu dönemlerde
raðbet edilirmiþ. Yaz mevsimlerinde yaylaya veya ürününü
yetiþtirmek için ovadaki tarlasýna taþýnan Tireliler, kurduklarý çardaklarda yer yazgýsý ve gölgelik olarak hasýr kullanýrmýþ.
Günümüzde kullaným alaný daralan hasýrlarýn üretimi de azalmýþ
gözüküyor. Buna raðmen evlerde kullanýlan ince hasýrlar ve kýrsal
alanlarda kullanýlan kaba hasýrlar, Tire pazarýnda halen müþteri
bekliyor.
Tire'de zamana karþý direnen el sanatlarýndan biri de semercilik. At,
eþek ve develerin boncuk iþlemelerle süslü semerlerini yapan
ustalar, Tire'de sokak aralarýndaki küçük dükkânlarýnda var
gücüyle çalýþýyor.
Körüklü çizme de Tire'nin bir rengi… Cumhuriyet döneminde özellikle efe kültürüyle özdeþleþmiþ olan körüklülerin alýcýlarý þu anda
halk oyunlarý ekipleri ile birkaç meraklý imiþ. Anadolu'da sayýlarý bir
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elin parmaklarýný geçmeyen körüklü çizme ustalarýnýn Tire'deki
son temsilcilerinden Recep Arpacý 2006 yýlýnda vefat edince
mesleðini oðlu ve çýraðý devralmýþ.
Tire'de halen yorgancýlar sokaðýnda geleneksel motifleri rengarenk
kumaþlara iþleyen yorgancýlara rastlamak mümkün. Tire'de de her
yerde olduðu gibi fabrikasyon üretim aðýrlýk kazanmýþ olsa da el
yapýmý yorganlar de hâlâ ilgi görüyor.
Kalaycýlýk da bu ilçemizde geleneksel yöntemlerle devam ettirilen
iþlerden biri… Geliþen teknoloji ile çelik kaplarýn çoðalmasý bile
Tirelileri özellikle keþkek kazanlarýný kalaylatma ihtiyacýndan
alýkoymamýþ.
Özellikle ata verilen önem dolayýsýyla saraçlýðýn eski Türk sanatlarý
arasýnda önemli bir yeri var. Saraçlar, "kösele" denilen kalýn deri
ve normal ince deri ile hayvan koþum takýmlarý, kemer, çanta, silah
ve mermi kýlýfý gibi avcý gereçleri yapmýþ yüzyýllar boyu. Saraçlýk
mesleði kullaným alaný olmasa da Tire'de halen soluk almakta olan
geleneksel el sanatlarýndan biri.
Türk el sanatlarý içinde, ahþap oymacýlýðý kendine özgü bir yere sahip. Dini yapýlarýn minber, pencere, kapý ve tavan süslemelerinde
dikkati çeken aðaç oyma sanatý ne yazýk ki günümüze pek az örnek getirebilmiþ. Evlerdeki ve camilerdeki kapý, pencere, dolap kanatlarýna, sandýk ve ayna gibi diðer ahþap eserlere bakýldýðýnda
aðaç oymacýlýðýn Tire'de parlak bir geçmiþe sahip olduðu anlaþýlýyor. Ahþap oymacýlýðý, kýl testere iþçiliði Tire'de hala var olmaya çalýþýyor.
Tire el sanatlarý içinde baþlý baþýna ele alýnmasý gereken ilginç
ürünlerden biri de maden sanatlarý. Tire maden sanatýna ait seçkin
örnekler içinde kapý tokmaklarýnda görülen çeþitli motiflerden,
kandillere, mutfak tabaklarýndan hamam taslarýna kadar daha
birçok ürün bulunuyor. Bugün Tire'de maden sanatýnda ürün veren
bir usta bulunmasa da eskiden yapýlmýþ eþyalara Tire çarþýsýndaki
antikacý ve kalaycýlarda rastlamak mümkün.
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Tire sokaklarýnda el sanatlarý ve zanaatlarý dükkânlarýnýn yaný sýra
eskinin özlediðimiz bakkallarý, berberleri, terzileri de sýra sýra inci
gibi dizilmiþler. Sessiz sokaklarýn sakin kedileri eþlik ederler genellikle size keyifli gezintinizde… Cumbalý evler, þirince kaplar, pencereler, çiçekler, sarmaþýklar… Sanki bambaþka bir dünyadýr adýmladýðýnýz… Tarih boyunca Hititlerden Romalýlara, Bizanslýlardan Osmanlýlara kadar pek çok uygarlýða sahne olan Tire için Bizanslý tarihçi Pachmeres "Keþiþler Yöresi", Moðollarýn gizli tarihini yazan
Þerafeddin "Rum'un Meþhur Kenti", Kâtip Çelebi "Eski Taht Þehri"
derken, 1908 Aydýn Vilayeti Salnamesi'nde ilçe "Ulemalar Yataðý"
olarak geçer…
Tire dinlerin buluþma noktasý olmuþtur yüzyýllar boyu… Omuz
omuza vermiþ camiler, kiliseler, sinagoglar bunun en güzel
kanýtýdýr. Ýlçede çoðu 15.yy'a ait küçük ama özel camiler dikkat
çeker. Tire'nin tarihi yapýlarý içinde camilerin yaný sýra zaviye,
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mescit, han, hamam, kervansaray, çarþý, türbe ve çeþmeler göze
çarpar. Bunlar arasýnda; kesme taþtan yapýlan Yeni Cami, altýgen
planlý minaresi ile Karakadý Camii, Ulu Camii, Tahtakale Camii ve
Külliyesi, yarým kubbe örneðinin Anadolu'da ilk uygulandýðý yapý
olan Yeþil Ýmaret Camii, Kurt ve Doðancýyan Zaviyesi, Yoðurtluzade
Külliyesi, Aydýnoðullarý ve Osmanlýlar'ýn padiþah hocasý Ýbni Melek
adýna yaptýrýlan açýk türbe, Ali Baba Tekkesi, Þemsi Mescidi ve
ayazma, Abdüsselam Haný, Bakýrhaný, Ali Efe Haný, Yeni Han, Eski Yeni Hamam, Terziler Hamamý, Yalýnayak Hamamý, Gülcüoðlu
Konaklarý gibi pek çok yer sayýlabilir. Yeþil Ýmaret Zaviyesi'nin
vakýflarý içinde kalan Tire Merkez Çarþýsý, Kapan Kervansarayý, Kutu
Haný, Arasta ve hamamý da barýndýrýr. Ýçinde beylikler dönemine
kadar uzanan farklý dönemlerden, 2400 civarýnda taþ baskýsý ve
yazma eserin bulunduðu Necip Paþa Kütüphanesi, önemli bir
yapýdýr. Bu kütüphanede Ýslam alimi Ýbni Sina'nýn "Kitabüþ-Þifa"sý
ve "Ýþarat" adlý eseri, Ýbrahim Müteferrika tarafýndan basýlan ilk
matbu eserlerimizden olan Kâtip Çelebi'nin "Cihannüma"sý, Ýbni
Melek Hazretleri'nin kendi el yazmasý olan "Þehri Menar"ý, Þeyh
Bedrettin'in "Camiu-l Fesuleyn"i, yazma "Kûr'an-ý Kerim"ler, týp,
astronomi, matematik, felsefe, mantýk, coðrafya gibi pek çok ilim
dalýnda yazýlmýþ eserler mevcuttur. Tire Müzesi de barýndýrdýðý
deðerli eserler ile görülmesi gereken bir yerdir.
Tire sahip olduðu tüm bu özellikler ve güzellikler ile turizm açýsýndan daha fazla ön plana çýkartýlmalý diye düþünüyoruz. Bunun
farkýnda olan yetkililer de son dönemlerde bu konuya el atmýþ
olacaklar ki; 25 Aðustos - 5 Eylül 2008 tarihlerinde Tire'de II. Tire
Geleneksel El Sanatlarý & Turizm Festivali düzenliyorlar. Bu festival
ile Tire'nin Ege ile Ýç Anadolu'nun buluþma noktasý haline gelerek,
potansiyelinin tanýtýlmasý ve Tire adýnýn kalýcý etkinlikle sembolleþmesi hedefleniyor. Yolunuz bu yaz Ege'den geçecekse, Yeþil
Tire'yi görmeden geçmeyin…
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Mavi
Zaman
Feyza AKDER

"The Blue Art" adlý kataloðun ilk sayfalarýnda Zehra Çobanlý'nýn
serisini tarif etmek için seçtiði þu sözcükler yer alýr: Barýþýn rengi,
gökyüzünün rengi, okyanusun rengi ve romantizmin rengi. Arka
sayfada toprak, hava, su, duygu, ateþ sözcükleri yer alýr. Bu
sözcükler maviye iþaret eder. Mavi renk Zehra Çobanlý'nýn "Blue
Art" serisinde özgürlüðün rengidir.
Mavi ile veya baþka bir renk ile duyusal bir iliþki kurmak, gün içinde bir
renge konsantre olup onun varlýðýný hissetmeye, ýþýktan oluþan enerjiyi duymaya çalýþmak sadece gözlerin baþarabileceði bir iþ deðildir. Kandinsky’nin
“Sanatta Ruhsallýk Üzerine” anlattýklarýnýn payý vardýr burada. Kýsacasý mavi
hayal gücüne hitap ettiði derecede, serideki biçim içerik iliþkisini kurar.
Mavinin pek çok anlamýný içeren bu seride, Zehra Çobanlý temel elementleri, yaþam için gerekli olan en basit ve en gerekli þeyleri bu renkle baðdaþtýrmýþtýr.
Mavi, Çobanlý için gelenekle iliþki kuran bir renktir de. Serinin baþka önemli plastik öðesi olan “hat” ile beraber düþünülünce mavinin zamanla kurduðu iliþki, derinlik, sürmek ve süregelmekle ilgili bir anlam kazanmasýna
neden olur. Nitekim mavinin etkisi süregelmiþtir. Türk Plastik geleneðinde,
özellikle Orta Asya Türklerinin renk simgeciliði içinde Gök Tanrýyý, en
kudretli varlýðý iþaret eder. Orta Asya bozkýrlarýnda gökyüzünün rengi, egemenliðin verdiði güvenin simgesi, derin bir renktir mavi. Mavinin serüveni
diðer yüzyýllarda çini sanatçýlarý için ayrý bir deðer kazanmýþtýr. Kaplarý bozkýrlarýn tanrýsýnýn ve gökyüzünün özgürlüðünün ruhaniliði kaplamýþ ve içinden
artýk bir tek mavi ve mavinin gizemi ile ilgili çýkabilecek þeyler beklenmeye
baþlanmýþtýr.
Serinin plastik unsurlarý o kadar hâkim ifade biçimlerinden oluþur ki, iþlevselliðe ve
el ustalýðýna sanatsal dil hâkim olur. Türk Plastik Sanatlarý’nda eski yazýnýn kullanýmý
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özellikle resim sanatýnda aslýnda Osman Hamdi Bey ile baþlayan
süreçte ortaya çýkan resimde orijinallik sorununa, daha sonraki
zamanlarda ise ulusallýk- evrensellik tartýþmalarýna bulunmuþ ve
yoðun bir þekilde kullanýlagelmiþ bir çözümdür. Modern plastik
sanatlarýn icrasýnda eski yazý-hat veya kaligrafi kullanmak bu
nedenle þaþýrtýcý olmasa da, Çobanlý eski yazýyý deðiþik bir biçimde
kullanmýþtýr. Çobanlý, hat istiflerinin ayrýntýlarýna yoðunlaþýp, onlarý
iþlevsel formlarý olan kaplarýn üzerine yazarak yazýnýn çizgiselliði,
ritmi ve mistizmini kullanmýþtýr. Hat genellikle açýk renkte bir
kaðýdýn üzerine yazýlýr. Çobanlý hattýn beyaz-siyah arasýndaki
güçlü karþýtlýðýný kýrmýþ ve yazýyý mavinin üzerine yazmýþtýr.
Yazýnýn görselliði çoðu zaman iþlevseldir. Farklý dillerin alfabeleri
ve dil yapýlarý birbirinden farklý olduðu için göreceli bir hal alsa da,
ortak amaç kolay ve ortak bir ifade biçimi geliþtirmektir. Bu noktada bir eþyanýn üzerinde bulunan yazýnýn iþlevselliðini de tartýþabiliriz. Üstelik bu yazý ilahi anlamlar yüklenebilen bir rengin üzerine ilahi anlamlar yüklenmiþ bir yazýdýr. Bu kadar dünyevi bir nesnenin üzerinde ne iþi vardýr? Hayal gücünün devreye girdiði anda
bu çeliþki oldukça hoþ bir hal almaya baþlar. Eðer bir eþyanýn
üzerindeki yazý aidiyetle ilgili ise, o vakit bu kaplar barýþýn,
gökyüzünün, okyanusun ve romantizmin kaplarýdýr. Bir taraftan
kaplarýn üzerindeki renkler ve iþaretler, Türk Uygarlýklarý’nýn egemenlik simgelerinden oluþmaktadýr. Tuðra padiþaha, mavi Gök
Tanýrý’ya aittir. Çobanlý’nýn bu kaplarý artýk tarihe karýþmýþ hükümdarlýklar için yapmýþ olduðunu, gene de evlerde saklanacaklarýný
düþünmek gidebileceðimiz en ileri nokta mýdýr?

Maviye adanmýþ beþ yýl Zehra Çobanlý’nýn “White-Light-Diet” adlý
yeni bir seriye baþlamasý ile tamamlanmýþtýr. Çobanlý’nýn mavi,
beyazla, iþlevsel formlar tanýdýk nesnelerle yer deðiþtirdi diye tarif
ettiði bu deðiþim ile özellikle de verimli bambaþka bir seriye yer
býrakarak sona eren mavi çalýþmalarýný daha da baþarýlý kýlar.
Çobanlý beþ yýl süren mavi bir yolculuða çýkmýþ, artýk yeryüzündeki þehre, haliç motifi ile bezeli beyaz yarý kristalize saydam sýrlý
elmalarýný yapmak üzere gündelik yaþamýn içine dönmüþtür.
Zehra ÇOBANLI:
1958 yýlýnda Bandýrma'da doðan sanatçý, 1981yýlýnda Ýstanbul, Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde Sanatta Yeterlik yaptý. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde görev yaptý. 1993-94 yýlýnda Japon Manbusho Bursu’nu kazanarak
Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'nde bulundu. 1996 yýlýnda profesör
oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekaný’dýr. Merkezi Japonya’da
bulunan Uluslararasý Seramik Sanat
Eðitimi ve Deðiþimi Derneði’nin
(ISCCALEE) kurucu üyesi ve
baþkan yardýmcýsýdýr.

Çobanlý’nýn “Blue Art- Mavi” serisi 1999- 2004 yýllarý arasýnda sürmüþ, içinden birçok sergi çýkaracak kadar verimli bir konu olmuþtur. Seriye ait eserlerin hemen hepsinin birbirinden farklýlýklar
göstermesi beþ yýllýk bu dönemi daha da zengin kýlar.
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Vakýf Ruhunu Canlandýran
Müze
Gül GÜNEY

Vakýflar Genel Müdürlüðü, son yýllarda gerçekleþtirdiði birçok faaliyetin yaný sýra
sosyo-kültürel alanda da, geçmiþten devraldýðý kültür mirasýný gelecek nesillere aktarmak amacýyla birçok ilde yeni müzeler kurmaktadýr. Bu müzelerin en önemlilerinden
biri de gidip görme fýrsatý bulduðumuz ve çok etkilendiðimiz Ankara Vakýf Eserleri
Müzesi’dir. Müze’nin 2009 Avrupa Müze Ödülü’ne adaylýðý kabul edildi.

Geçmiþi uzun yýllara uzanan Türk kültür tarihine bakýldýðýnda,
vakýflar toplum hayatýna her yönüyle önemli katkýlar saðlayan
köklü kurumlar olarak karþýmýza çýkar. Anadolu'daki Türk varlýðý baþýndan beri vakýf kültürüyle iç içe bir geliþme seyri
izlemiþtir. Ýnsanlýðýn özünde var olan bir davranýþ biçimi olan
“iyilik” kavramýnýn somutlaþtýrýlmýþ örneðidir vakýf… Bir iyilik
hareketi olarak baþlayan vakýflar, geniþleyen faaliyetlerle
zamanla bir medeniyet projesi kimliði kazanmýþtýr. Her alanda
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önemini hissettiren vakýflar, Türk medeniyetini bir vakýf
medeniyeti haline getirerek dünya milletlerinin hizmetine
sunmuþtur.
Günümüzde ise bu hizmetin devamlýlýðýný saðlayan Vakýflar
Genel Müdürlüðü, son yýllarda gerçekleþtirdiði
birçok
faaliyetin yaný sýra sosyo-kültürel alanda da, geçmiþten
devraldýðý kültür mirasýný gelecek nesillere aktarmak amacýy-

la birçok ilde yeni müzeler kurmaktadýr. Bu müzelerin en önemlilerinden biri de gidip görme fýrsatý bulduðumuz ve çok etkilendiðimiz Ankara Vakýf Eserleri Müzesi’dir.
Ankara'nýn Ulus semtinde eski Ankara dokusu içinde yer alan,
1925 yýlýnda yapýlarak, 1928 ila 1941 yýllarý arasýnda Ankara Hukuk
Mektebi olarak hizmet veren, I. Ulusal Mimarlýk döneminin izlerini
taþýyan, bugünkü Kültür ve Turizm Bakanlýðý binasý ile komþu olan
bu binayý hemen hemen herkes hatýrlar. Uzun yýllar deðiþik iþlevler üslenen bina en son Ankara Müftülüðü olarak kullanýlmýþ, 2004
yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce müze olarak restorasyonu
yapýlarak, 7 Mayýs 2007 tarihinde hizmete açýlmýþ…

Müzede özürlü vatandaþlar da unutulmamýþtýr, onlar için kurulmuþ bir asansör sistemi mevcuttur. Ayrýca meraklýlarý için kitap
satýþ ve kafeterya birimleri oluþturulmuþtur.
Ýlk salonda sizleri birbirinden güzel deðiþik yörelere ait halý örnekleri ve deðiþik halý sergileme sistemleri karþýlar. Raylý, kitap sayfasý
ve çekmeceli örneklerde çok sayýda halý sergilenmektedir.
Türkiye'de halý dokunan her evde görebileceðiniz nostaljik bir halý
dokuma odasý ise sizi kendine doðru çeker.
Ýkinci kat merdivenlerini çýkarken deðiþik halý motifleri hiçbir söze
gerek kalmaksýzýn kendini anlatýr. Üst katta halýlarýn yaný sýra

Ankara Vakýf Eserleri Müzesi, son yýllarda Türkiye'de müzecilik açýsýndan ele alýndýðýnda, çaðdaþ müzecilik anlayýþý ile teþhir- tanzimi yapýlmýþ, teknolojik imkanlarýn kullanýldýðý bir müze konumundadýr. Müzede sergilenen eserlerin en önemli özeliði ise hepsinin
uzun yýllar önce cami ve mescitlere baðýþlanmýþ eþyalar olmasýdýr.

deðiþik yörelere ait kilim örneklerinin yer aldýðý bir salonda adeta

Müzeye daha ilk giriþte beþ dilde hazýrlanmýþ elektronik rehber
sistemi sizin tercihinize sunulmaktadýr. Ziyaretçilerin dinlenebileceði oldukça hoþ sýcak bir salonda otururken LCD ekranda
geleneksel el sanatlarýný anlatan programlar izlenebilmektedir.

Hat salonundaki padiþah vakfiyeleri ve Kur'an-ý Kerimler hat,

bütün Anadolu'yu seyahate çýkarsýnýz. Sadece Anadolu da deðil,
sergilenen para keseleri ve kâbe örtüsü, sizi surre devrin ihtiþamlý alaylarýna konuk eder.

tezhip ve cilt sanatýnýn en özgün örneklerini sunulmaktadýr.
Tasavvuf kültürüne ait birkaç parça eþya ile farklý bir dünyanýn
kapýlarý aralanýr...
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Diðer bir salonda ise tabanda cam altýna yerleþtirilmiþ bir Uþak halýsý ile Þarköy kilimi üzerinde ruhu dinlendiren bir müzik eþliðinde
yürümek farklý bir haz verir insana. Bu salonda deðiþik form ve
ebatlarda bakýr, tunç ve tombak þamdanlar akýcý bir üslupla ve
çoklu yöntemle sergilenmiþ olup, dönemlerinin bütün özelliklerini yansýtýr. Sergilenen ahþaplar ise 13. yüzyýlýn güzide örneklerindendir. Ankara Ahi Elvan Camii pencere kanatlarý ile Divriði Ulu Camii’ne ait özgün örnekler…
Müzede Vakýflar Genel Müdürlüðü arþivinin emektar fotoðraf
makineleri ve aparatlarýndan örnekler de görmeniz mümkün.
Söz konusu müzenin diðer bir özelliði de yurtdýþýndan geri alýnan
vakýf kültür varlýðý örneklerinden halý, þamdan, çini, hat ve ahþap
örnekleri de barýndýrmasý…
Müzedeki en çarpýcý eser gruplarýndan biri de saatlerdir. Müze
teþhirinin yaný sýra 20 Mayýs'ta açýlan ve 20 Temmuz 2008 'e kadar
ziyaret edilebilen olan "Zamana Þerh Koyan Katipler: Vakýf
Eserlerinde Saatler "sergisinde yer alan birbirinden muhteþem
saatler… Sergide adeta zaman tüneline girip saatin ve zamanýn
serüvenini oldukça akýcý bir þekilde izleyebilirisiniz. Mutlaka
görülmeye deðer…
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Unutulmadan eklenmesi gereken bir nokta da þu; müzede çeþitli
eðitim etkinlikleri de yapýlmakta. Okullar randevu sistemi ile alýnarak müze gezdiriliyor ve öðrencilere sunumlar yapýlýyor. Öðretmenler yönetiminde drama çalýþmalarý yapýlýyor. Alt kat geçici
sergi salonu da sanatseverlerin sergileri için kýsa dönemli olarak
tahsis ediliyor.
Ankara'da açýlan Vakýf Eserleri Müzesi, hem tarihi önemi olan bir
yapýnýn yaþatýlmasý ve hem de baþkent Ankara'nýn yeni ve modern bir müzeye kavuþturulmasý bakýmýndan oldukça önemli.
Vakýflar Genel Müdürlüðü yetkililerini ve bu iþe gönlünü, emeðini,
birikimini veren müzecileri bu örnek hizmetlerinden dolayý kutluyoruz. Ankaralýlar bu yönden çok þanslý. Tüm illerden baþkentimizi ziyarete gidenlere de öneriyoruz: Bu müzeyi mutlaka
görün…
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Ýstanbul Fatihi’nin

Çinili Köþkü
Dr. Hatice AKSU

Çinili Köþk, Orta Asya’dan Ýran üzerinden Anadolu’ya gelen eski Türk mimari
geleneðinin günümüze kadar ulaþabilmiþ Ýstanbul’daki tek temsilcisidir. Ahþap ev
mimarisinin ortada bir sofa, etrafýnda dört oda bulunan ve geçen yüzyýla kadar bütün
Türk dünyasýnda yapýla gelen bir örneðidir. Uzun yýllar yanlýþ okunan ve bu þekilde
yayýmlanan çini kitabesine göre bu köþkün inþasý Fatih Sultan Mehmed tarafýndan
1472-73 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir

Çinili Köþk’ün çini süslemesi kýsmen Selçuklu, kýsmen erken
Osmanlý sanat zevklerine uygun olarak meydana getirilmiþtir.
Sedat Eldem, Çinili Köþk’ten bahsederken onu Selçuklu ve Orta
Asya mimari geleneklerine baðlar.
Sur-ý Sultani adý verilen bir sur duvarý ile þehirden ayrýlan bölge
içinde, sonralarý Topkapý Sarayý olarak bilinen ve XV. yüzyýlda
yapýmýna baþlanan Saray-ý Cedid (Yeni Saray) manzumesinin
bir parçasýdýr. Çinili Köþk de Sur-ý Sultani’nin içinde olmakla
beraber sarayýn esas sýnýrlarýnýn dýþýnda ve birinci avlusundan
Haliç giriþine doðru inen yamacýn üzerinde inþa edilmiþtir. Bu
sebeple giriþ cephesinin arazi seviyesinden fazla yüksek
olmayýþýna karþýlýk Haliç’e bakan arka cephesi oldukça yüksekte kalmýþ, Bizans devrine ait bazý kemerli ve tonozlu alt
yapýlarýn oluþturduðu bir suni teras üzerinde bulunmaktadýr.
Uzun yýllar yanlýþ okunan ve bu þekilde yayýmlanan çini
kitabesine göre bu köþkün inþasý Fatih Sultan Mehmed tarafýndan 877 (1472-73) yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. Mimarý hakkýnda
bilgi yoktur. Köþkü aþýrý derecede süslü ifadelerle metheden
kitabelerden esas tarihi gösteren Ý. Hakký Konyalý ve
Tahsin Öz tarafýndan yayýmlanmýþtýr.
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Buna göre bina 877 sonlarýnda (Eylül 1472) yapýlmýþtýr.
Fatih Sultan Mehmet devrinin tarihini yazan Tursun Bey bu
köþkü “sýrçadan yapýlmýþ bir yer”e ve “altlarýnda ýrmaklar akan
cennetler”e benzetmektedir. Tursun Bey’in, “Sýrça Saray”
dediði Çinili Köþk’ün “tavr-ý ekasire” üzerine inþa edildiðini
belirtirken karþýsýnda “tavr-ý Osmani” üzere ikinci bir kasýr
daha yapýldýðýný bildirmektedir. Bundan, Çinili Köþk’ün karþýsýnda, yani þimdi Arkeoloji Müzesi’nin bulunduðu yerde Osmanlý
üslubunda ikinci bir kasýr bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Çinili
Köþk’ün mimarisinin dýþýnda onu deðerli yapan diðer bir özelliði de dýþ cephesini, büyük eyvanýn iç yüzeylerini ve içindeki
odalarýn bir kýsmýný kaplayan çinileridir. Bunlarýn bir kýsmýnda
çeþitli dönemlerde tahribat olmuþ, bina müze yapýldýðýnda da
bazý inanýlmaz zararlar meydana getirilmiþtir. Cephede ve
büyük eyvanda mozaik tekniðinde yerleþtirilmiþ çiniler
görülür. Bu çinilerde geometrik motiflerin yaný sýra bitkisel
motifler de kompozisyonlarda kullanýlmýþtýr. Rumi motifler

dallar üzerinde sýralanýrken, hatai ve penç motifleri diðer bir hat
üzerinde sýralanarak ahenkli bir tasarým oluþturmuþtur. Büyük
kemerin alt yüzünde de fîrûze zemin içine beyaz çinilerle yine
mozaik tekniðinde kûfî yazý yazýlmýþtýr. Bunlarda “Tevekkülî alâ
hâlikî” cümlesi dört defa tekrarlandýktan baþka ism-i celâl ve
“ekber” lafzýndan baþka saðda ve solda “Muhammed Resûllullah”
ibaresi yer almaktadýr. Yan eyvanlarda ve odalarda duvarlar belirli bir yüksekliðe kadar, altýgen çinilerle kaplýdýr. Bunlarýn aralarýna
baþka renklerde üçgen çinilerden çerçeveler yapýlmýþtýr. Çini renkleri firuze, patlýcan moru ve tUrkuazdýr. Ayrýca bazý yerlerde çiniler üzerine altýn ile süsleme iþlenmiþtir. Bu altýn süslemelerdeki
motifler, Fatih döneminin motif özelliklerini taþýmaktadýr. Beylikler
döneminden gelen desen özellikleri, geometrik formlar içindeki
bitkisel kompozisyonlar altýn ile çalýþýlmýþtýr. Ayrýca üçgen parçalar
üzeride altýn ile çalýþýlan bulut motifleri karakteristiktir. Bulut
kompozisyonunun kenarýný iki iplik rumi bordür çevrelemektedir.
Cephede büyük eyvanýn içinde bir þerit halinde uzanan çini kitâbe
bulunmaktadýr. Kitâbe, birbirine girift iki satýr halinde ve lâcivert
zemin üzerine beyaz ve sarý sülüs hatla yazýlmýþtýr.
Sultan IV.Murat zamanýnda (1623-1640) Çinili Köþk içinde bazý
yenilikler yapýldýðýnda park tarafýndaki odalardan soldakinde,
ayna taþýnda tavus kuþu kabartmasý iþlenmiþ bir çeþme yapýlarak
bunun iki tarafýna manzum birer kitabe yerleþtirilmiþtir. Burada
kullanýlan motifler 16.yy’ýn motif karakterini taþýmaktadýr.
Kullanýlan bahar dallarý, rumi hatai ve pençler 16 yy motifleri ve
renkler de ayný yüzyýlýn renkleridir. Mermer üzerine geometrik
çinilerde olduðu gibi altýn uygulamasý yapýlmýþtýr. Ekrem Hakký

Ayverdi’nin belirttiðine göre, hazine sýr katibi Salahi Efendi’nin
Vekayi’name’sinde Çinili Köþk’ün 1150 yýlý Receb ayýnýn 26. günü
bir yangýn geçirerek harap olduðu bildirilir. Bina bu yangýnýn ardýndan bilhassa cephe mimarisini önemli ölçüde deðiþtiren bir tamir
görmüþtür. Bu restorasyonun, Türk yapý sanatýna yabancý tesirlerin sýzmaya baþladýðý Sultan I.Mahmud devrinde (1730-1754)
yapýldýðý tahmin edilmektedir. Çinili Köþk’te XVII. yüzyýl sonlarýnda
saraya mensup aðalarýn oturduðu bilinmektedir.
Alman generali Von Bötticher tarafýndan elde edildikten sonra
1914’de F.Taeschner’e geçen ve 1944’te bir hava hücumunda
Münster’de yanan, bir Türk ressamý tarafýndan yapýlmýþ Ýstanbul
hayatýna dair minyatürlerle süslü albümde Çinili Köþk’ü tasvir
eden bir resim vardýr. Taeschner’in IV. Mehmed (1648-1687), bizim
II. Osman (1618-1622) dönemine ait olduðunu tahmin ettiðimiz bu
resimde köþkün cephesinin bugünkünden farklý olduðu açýk þekilde görülmektedir. 25 Ramazan 1290 (16 Kasým 1873) tarihli
tezkere ile Maarif Nezareti tarafýndan tahsisi istenen köþk,
bünyesinde bazý deðiþiklikler yapýldýktan sonra Asar-ý Atika
Müzesi olarak açýlmýþtýr.
Çinili Köþk müzeye çevrildiðinde bilhassa içindeki çinilere zarar
veren bazý kötü uygulamalara sahne olmuþtur. 1291 (1874) yýlýna
ait bir belge, Çinili Köþk’teki deðiþiklikleri gerçekleþtirme iþinin
Monterano adýnda bir yabancý mimara havale edildiðini bildirmektedir. Ayný tarihlerdeki baþka bir belge ise binanýn bünyesinde
yapýlan pek çok deðiþikliðin keþfini bütün ayrýntýlarý ile tarif
etmektedir. Buna göre kubbeyi de içine alacak þekilde yapýlmýþ
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ahþap çatýnýn kaldýrýlmasý, dýþarýdan merdiven yapýlmasý, zemine
mermer döþenmesi, bazý bölme duvarlarýnýn kaldýrýlmasý, yeni
kapý ve pencereler açýlmasý, pencere ve ocaklarýn iptali, alt kata
inen esas merdivenin kapatýlarak yeni bir merdivenin yapýlmasý
gibi müdahalelerle köþkün mimarisinde farklýlýklar meydana getirilmiþtir.
Dethier’nin ölümünden sonra Müze-i Hümayun Müdürü olan
Osman Hamdi Bey’in zamanýnda Çinili Köþk, bir süre tek Türk
müzesi olarak kullanýlmýþtýr. Ancak kazýlarda bulunan büyük lahitlerin bu binanýn içine sokulabilmesi mümkün olmadýðýndan yeni
bir müze binasýnýn inþasý uygun görülerek Çinili Köþk’ün tam
karþýsýnda Lahitler Müzesi adýyla, þimdi Arkeoloji Müzesi olarak
tanýnan müze binasýnýn ilk bölümü yapýlmýþtýr. Yeni Asar-ý Atika
Müzesi’nin açýlýþýndan sonra Çinili Köþk’te yine bir miktar eser
kalmýþtý. 1899-1903 yýllarý arasýnda müze binasý büyütüldükten
sonra arkeolojik eserlerin bir kýsmý daha kaldýrýlmýþ, 1908’de müze
bir bölüm ilavesiyle geniþletildiðinde arkeolojik eserlerin hepsi
buraya taþýnarak Çinili Köþk tamamen boþaltýlmýþtýr. Ancak bu
defa da Asar-ý Atika Müzesi’nin bir salonunda bulunan Türk ve
Ýslam eserlerinin Çinili Köþk’e nakli uygun görülerek, burasý Türk
ve Ýslam Eserleri Müzesi yapýlmýþ, 1910’lu yýllarda önemli bir
restorasyondan sonra bazý çinileri tamamlanarak yeniden düzenlenmiþtir. Topkapý Sarayý Müdürlüðü’ne baðlanan Çinili Köþk,
II.Dünya Savaþý yýllarýnda kapatýlmýþ, içindeki eserler baþka yerlere
taþýnmýþ ve 1942’den itibaren binanýn yeniden tamirine giriþilerek
önüne 1880’li yýllarda inþa edilen merdiven kaldýrýlmýþtýr. Tamir ve
bozulan kýsýmlarýn ihyasý ile örülen, kapatýlan yerlerin meydana
çýkarýlmasý 1948-1952 yýllarýnda devam etmiþtir. 1953’te Ýstanbul’un fethinin 500. yýldönümü münasebetiyle Çinili Köþk, Fatih
Sultan Mehmed’e ait hatýralarla O’nun devrinin eserlerinin teþhir
edildiði Fatih Müzesi haline getirilmiþtir. Fakat Çinili Köþk’teki bu
yeni düzenleme de fazla uzun ömürlü olmamýþ, eserler buradan
toplanarak 1967’de binanýn Türk Çini Sanatý Müzesi yapýlmasý
uygun görülmüþtür.
Yapýmda beyaz köfeki taþý kullanan bina iki katlý taþ yapý olarak
inþa edilmiþ olmakla beraber yan ve arka cephe duvarlarýnda
aralarda kýrmýzý tuðla dolgular da bulunur Ayrýca Haliç’e bakan
çýkmalý arka cephede tuðla dolgularýn alt katta, Orta Asya Türk ve
Selçuklu yapýlarýnda çok görülen geometrik süsleme yer almaktadýr. Ancak günümüzde bu cephe artýk görülemez durumdadýr.
Çinili Köþk’ün cephesinin ortasýnda çinilerle kaplý büyük bir eyvan
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içinde açýlan bir kapý içeriye giriþi saðlamaktadýr. Ýki yanlarda daha
ufak bir eyvana benzeyen fazla derin olmayan kemerli niþler
vardýr. Bunlarýn saðdakinin yanýndan bir merdiven, ön mekanlarýn
üstündeki asma kat ile çatýya çýkýþý saðlar. Giriþ eyvanýnýn üstünde
birbirine ancak 0.93 cm geniþliðinde bir dehlizle baðlanan tonozlu
iki mekandan ibaret bir asma kat bulunur.
Çinili Köþk’ün esas katý, çok eskiden beri Asya’da kullanýlan ve
Türkler’in Orta Asya’da benimseyerek Anadolu’ya getirdikleri bir
orta mekana açýlan dört eyvan þemasýna göre yapýlmýþtýr. Çeþitli
bölümlerdeki tonoz ve kubbelere geçiþ unsurlarý olan örgü þeklindeki kaburgalar, Orta Asya ve Selçuklu mimari geleneklerinin
devam ettirdiðine iþaret etmektedir. Köþelerde birer kubbe ve
yarým kubbe biçiminde tezyini þekillerde yapýlmýþ tonozlarla
örtülü odalar vardýr. Bunlardan giriþ tarafýnda bulunanlarýn yan
cephelere komþu olan bölümleri, dýþarýdan düz bir duvar içinde
olmalarýna raðmen içeriden üç cephelidir. Dolayýsýyla yan duvarlarda açýlan pencereler köþeli olarak açýlmýþtýr. Parka bakan
taraftaki odalar daha büyük, gösteriþli ve manzaralýdýr. Bunlarýn
biçimleri düzenli olup iki bölümü dikdörtgendir. Üzerlerini birer
kubbe ile prizma þeklinde süslemeye sahip tonozlar örter. Tavuslu
çeþme de soldakinde duvara açýlmýþ bir niþ içindedir. Tam ortada
beþ köþeli olarak ileriye taþan kubbeli oda, Haliç ve Boðaz giriþine
hakimdir. Üstünde Türk üçgenleriyle geçiþi saðlanmýþ bir kubbe
ve beþ cephesinin her birinde pencereler vardýr.
Yapýnýn kapý kanatlarýnda bulunan metal kapý kilitleri üzerindeki
süslemeler, yine Fatih döneminin motif özellikleri kullanýlarak
iþlenmiþtir. Rumi motiflerden oluþan kompozisyonlar Selçuklu
geleneðinden gelen özelliklerle 15. yy’ýn özelliklerini birleþtirmiþ
ve sanatkarlara yeni ufuklar açýlmýþtýr. Bina içindeki diðer süsleme
elamaný, alçý pencerelerdir Motif özelliklerine bakýldýðýnda 16.
yy’ýn özellikleri görülmektedir, zaman içerisinde tamirlerde
deðiþikliðe uðradýðý düþünülmektedir. Yaðmur sularýnýn sýzmasýný
önlemek için Çinili Köþk’ün üstünün, ortadaki ana kubbeyi de
içine alarak gizleyecek þekilde dik meyilli ahþap bir çatý ile çok
erken bir dönemde örtüldüðü eski resimlerden anlaþýlmaktadýr.
Bodrum katýnýn planý bazý deðiþikliklerle üst kata benzer. Burada
odalar daha küçük olmakla beraber tonozlarda üst kattaki gibi
zengin örgü motifleriyle kaburgalar yapýlmýþtýr.

Ýncide
DNA Esintisi
Sina NEFTÇÝ
Ýstiridye gibi bazý kabuklu deniz hayvanlarýnýn içinden çýkarýlan ve genellikle süs
eþyasý olarak kullanýlan inci, doðallýðý ve saflýðý nedeniyle de kadýnlar tarafýndan
raðbet gören bir madde. Ýstiridyenin vücuduna bir kum tanesi, bir parazit
veya yapay bir sedef parçasýnýn girmesi sonucunda oluþan incinin oluþumu,
Divan þiirinde nisan yaðmurlarýnýn yaðmasýna ve bunun istiridyenin içerisine girmesine baðlanýyor. Her ne olursa olsun sonuçta, ortaya kusursuz
güzellikte yuvarlak bir küre ortaya çýkýyor. Bu sihirli kürecik o saf
haliyle kadýnlar tarafýndan ziynet eþyasý olarak kullanýlýrken, son
dönemlerde incinin çeþitli madenlerle buluþmasý da ortaya güzel
tasarýmlar çýkarýyor. Ýnciyi has altýnla buluþturan ve bugüne kadar
ürettikleri her tasarýmda mutlak surette inciye yer veren Ayþegül
Acar Gold, kendi markasýný oluþtururken de adeta bir istiridye gibi
sabýrlý davranmýþ. Herkesin tasarýmlarýna ‘boncuk mu bu?’ diye sorduðu bir dönemden bugünün en bilindik markasýna ulaþan firmanýn ortaklarý Ayhan Acar, Sedat Akçura ve Ahmet Mirac
Kökler’den oluþuyor. Kendine dükkan açtýðý dönemde eþinden
büyük destek gören Ayhan Acar, firmanýn ismine de bu yüzden
eþinin adýný vermiþ. Ortaklarýyla birlikte öncelikle nasýl bir firma olacaklarýna karar verdiklerini belirten Ayhan Acar, “Sattýðýmýz malý
hanýmlar uzun süre kullanabilsin ve mücevher sandýklarýnda uzun
süre saklayabilsin istedik. O dönemde parmakla sayýlacak kadar az bir
tasarýmcý vardý. Birikimlerimizi bir araya getirerek bir konsept hazýrladýk, ilk baþta pek raðbette görmedi açýkçasý.” diyor. Yaptýklarý her
ürüne mutlak surette inciyi koyduklarýný ve bunu da katký maddesi içermeyen has altýn üzerinde denediklerini belirten Acar, þu ana kadar incili taký
olarak 2 bin kadar tasarým yaptýklarýný söylüyor. Bunun bin kadarýný piyasaya
sunan marka, 350 tane mini set denilen kolye, küpe ve yüzükten oluþan takýmý;
150 tane gerdanlýk, bileklik, küpe ve yüzükten oluþan seti tasarlamýþ. Bunun yanýnda istiridyenin zaman içerisinde ölümüyle gerçekleþmesini baz alarak oluþturduklarý
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Mother of Pearl koleksiyonundan 70 kadar yaparak hem
Türkiye’deki hanýmlara hem de dünyadaki kadýnlarýn beðenisine
sunmuþlar.
DNA’dan koleksiyon yapýyorlar. Yaptýklarý inci koleksiyonlarýnda
doðal esinlemelere büyük önem veren Ayþegül Acar Gold, bir müzik
aleti olan arp yanýnda kuðudan esinlenerek de koleksiyon oluþturmuþlar. Hayal odasý dedikleri tasarým bölümünde her tür özgün
düþünceyi tartýþarak çizimleri geliþtiren tasarým ekibinde iki kadýn
tasarýmcý ve bir de kalýpçý çalýþýyor. Hiç model çalmadýklarýný ve
tamamen kendi modellerini oluþturduklarýný söyleyen Ayhan Acar,
önümüzdeki günlerde insan DNA’sýndan esinlenerek yaptýklarý
koleksiyonu görücüye çýkaracaklarýný kaydediyor. “Ýnternetten
araþtýrdýk ve DNA’nýn þeklinden etkilenerek 30-40 parçadan oluþan
bir koleksiyon tasarladýk” diyen Acar, teknolojinin geliþmesiyle birlikte belki de her insanýn kendi DNA’sýna uygun olarak inci tasarlayabileceklerini kaydediyor.
Uzakdoðu’nun iklim þartlarýnda yetiþen ve fresh water denilen doðal
inciyi takýlarýna büyük bir incelik ve titizlikle yerleþtiren firma incileri
tek tek seçerek alýyor. “Biz müþteriye doðru mal satmak istiyoruz.
Asla yapay inci kullanmýyoruz.” diyen Acar, takýlarýyla birlikte ömür
boyu kullaným ve orijinal inci olduðunu gösteren bir garanti belgesini de müþterilerine sunuyor. Þu an Rusya, Ýran, Suudi Arabistan,
Yunanistan, Ýsrail ve Ýtalya gibi ülkelere ihraç da yapan Ayþegül Acar
Gold, bundan on yýl önce 35 yaþ üzeri kadýnlarýn satýn aldýðý incili
tasarýmlardaki müþteri yaþýný yaptýklarýný zarif modellerle 20 yaþýna
kadar düþürdüklerini ve gençler arasýnda da incinin raðbet görmeye
baþladýðýný belirtiyor.
Peki tüm bunlara raðmen inci kültürümüz var mý? Ayhan Acar, böyle
bir kültürün aslýnda olduðunu ancak eksikliklik barýndýrdýðýný
kaydediyor. Ýnsanlarýn incinin nasýl yapýldýðýný ve nasýl koruyacaðýný
bilmediklerini belirten Acar, bunun için bir kitapçýk hazýrlayarak bilgilendirme yapacaklarýný kaydediyor. 4 milimden baþlayýp 24 milime
kadar büyüyebilen incinin 20 YTL’den 250 bin dolara kadar fiyatlarda satýlabileceðine dikkat çeken Acar, pembe, beyaz, kurþuni, siyah,
kahve renkli incilerin bulunduðunu ancak en makbulunun pembe
ve beyaz olduðunu söylüyor. Son dönemde pýrlanta trendinin
olduðunu belirten Acar, incilerini pýrlantalarla birlikte de sunduklarýný, kahverengi ve sarý renklerin de revaçta olduðunu kaydediyor.
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