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TA K D İ M
“Sanat, altın bileziktir.”
Bu atasözü, insanın özünde kaim olan yeteneğini geliştirmenin bu topraklardaki en güzel ifade biçimlerinden biridir. Kişinin bir işi yapmayı öğrenmesi ve bu öğrenme yolundaki zorlukları aşmasının sonucunda elde edebileceği
birikim, “altın bilezik” olarak tanımlanmıştır. Atasözünde yer alan sanat kavramı, esasında zanaat olarak tanımlayacağımız uğraşıların halk tarafından ifade ediliş biçimidir. Zanaat, bir insanın el ve zihin yetenekleriyle hayatın
ihtiyaçlarını çözme becerilerinin tümüne verilen isimdir.
Endüstri öncesi toplumlarda, esnaf ve küçük atölye tarzı
üretimlerin üst başlığıdır zanaat.
Sanat ise günümüzde bir duygunun, tasarımın, güzelliğin
başka insanlara aktarılması çabalarının üst başlığıdır. Sanat, hattan ebruya, tezhipten kilime, müzikten tiyatroya,
mimarlıktan edebiyata estetik duyarlılığın, bir düşünüş
ve zekâ formunun yetenekle diğer insanlara aktarılması
olarak da tanımlanabilir.
Müslüman toplumlarda evden camiye, kütüphaneden
medreseye gündelik hayatta yer alan birçok malzeme bir
sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur.
Hatla yazılmış bir kitabın kitap kurtlarından korunmasını sağlamak ve estetik görünümünü artırmak için ebru
sanatının, sayfalarının etrafını süslemek için tezhip sanatının, sayfalarını ve bütünlüğünü korumak için ise cilt
sanatının en güzide örneklerine şahit olmaktayız.
Anıtsal eserlerde vitrayla hem renk cümbüşü sağlanmış
hem de mimarîye yepyeni yorumlar kazandırılmışken,
minyatürle iki boyutlu görsel bir hafıza kültürü inşa
edilmiştir. Kilimle aşktan hüzne binbir çeşit duygu
evleri süslerken, ahşap, keçe, ipek ve naht ustalarıyla
gündelik hayattaki eşyalara tasarımın en güzide estetiği işlenmiştir.

Her bir tanesi “hu” ile oyulan tesbihin yapımından her
bir ayrıntısıyla bize o kültür ve coğrafya hakkında pek
çok bilgi fısıldayan bebeklerin, sanatçısının elinde şekillenişine kadar, genç kızların evlilik hayallerini süsleyen çeyizlerindeki sim sırma işlerinden yaşlılar için
bir dayanak olan bastonların yapımına ve ruhun gıdası
mûsikînin icrasına kadar tüm insanlığın ihtiyacı olan
estetik zevk ve beceriler, Anadolu’da yer alan bu sanat
ve zanaat geleneğiyle geçmişten günümüze özgün bir
zevk görgüsü tarafından inşa edilmiştir.
Sanatçılarımız yüzyıllardır süren geleneği ihyâ ederken
bizlere düşen görev, bu sanatları hayatımızın bir parçası
kılarak sanatın ve sanatçı emeğinin devamını sağlamak,
hayatımızı estetikle güzelleştirmek ve bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.
Kuveyt Türk olarak 30 sanat dalının günümüzde icra edilen formlarının birer örneğini sizlerle buluşturuyoruz.
Kadim geleneğimizden beslenerek günümüze ulaşan sanat dallarımızın gelişmesini, kökleşmesini, yaygınlaşmasını ve gündelik hayatımızda daha çok yer almasını
önemsiyoruz.
Elinizde tuttuğunuz eser, İbrahim Ethem Gören’in yoğun
emeklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sanatı ve sanatçının izini titizlikle takip ederek ürettiği bu güzel eserden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca bu kıymetli
eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese içtenlikle
teşekkür ederim.
Ufuk Uyan
Kuveyt Türk Genel Müdürü

ÖNSÖZ
Geleneksel sanatlarımız, her bir asırda ustaların rehberliğinde elden ele yeni eserler, isimler ve anlamlar kazanarak istikrarlı yolculuğunu sürdürüyor.
Usta, hemen her sanat ve zanaat dalında olduğu gibi öz sanatlarımızın vazgeçilmez, aslî unsuru. Usta, öğrendiklerini
kendine hiçbir bilgi kırıntısı saklamadan çırağına, kalfasına
öğretmekle mükellef. Bunun içindir ki “Malın zekâtı kırkta
bir, ilmin ve sanatın zekâtı yüzde yüzdür.” denilmiştir.
Şüphesiz sanat, ustaya tevdî edilen önemli bir emanettir. Hakikatli usta, emanetine bihakkın sahip çıkan insan-ı kâmildir. Eser ise ustadan geriye, yüzyıllar sonrasına sarkaçlanan
saygı ve hürmete lâyık kutlu bir izdir. Sanatta ve dahi eserde
zirveye ulaşmak için çok çalışmak, üstün gayretler göstermek
gerekir. Malum olduğu üzere, herhangi bir sanat dalında
halka ve Hakk’a mâl olmak için sırat-ı müstakîm üzere olmak
gerekir. Bunun için de sâlih bir kalbe ve düzgün bir duruşa
ihtiyaç duyulmaktadır.
“Sanatın ve Sanatkârın İzinde” serlevhalı kitabımızda yukarıda arz ettiğimiz hususları önceleyerek, bu toprakların hakikatli ustalarının maharetlerine, birikimlerine, eser, söz,
eylem ve fiillerine odaklandık.
Kitabımızda sanat ve estetik güzellikleri, çalışmaları, öğrencileri üzerinden bugünden yarına miras bırakacak ustalarla yaptığımız söyleşilerde uzmanı oldukları sanat dalının gerektirdiği yetkinlikle birlikte hâdisenin özü olan
edebi ve güzel ahlâkı da temâşâ ettik. Ustalarımızın gönül
evlerinde yaşattıkları Ahilik kültürünün ve fütüvvet ahlâkının umdelerini talebelerine hâl ve kâl lisanıyla aktardıklarını gözlemledik.

Bankacılık tarihinde bir ilk olarak Kuveyt Türk Katılım
Bankamızın Özel Bankacılık portalında bugüne kadar
yayınladığımız ve an itibarıyla sayıları 240’ın üzerindeki kültür-sanat yazılarımızın arasından 30 farklı sanat
ve zanaat dalını ve dahi 30 ustayı kitabımızda misafir
ediyoruz.
Kitabımızın “Dünden Bugüne İki Usta” bölümünde tezyîni
sanatlarımıza çok büyük hizmetleri geçen müzehhibe Fatma Rikkat Kunt Hanımefendi’nin ve hat sanatının beyefendi şahsiyeti Prof. Dr. Ali Alparslan’ın örnek sanat, estetik ve
çalışma hayatlarına ayna tutuyoruz. “Bugünden Yarına İki
Usta” kısmında ise hat sanatının mektepli ve alaylı ustası,
hocaların hocası Dr. Hüseyin Gündüz ile birlikte katı‘, ebru
ve tezhip sanatlarımızı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında
da en iyi bir şekilde temsil eden Ahmet Çoktan’ın sanat dünyalarına nazar ediyoruz.
Çalışmamızın ana eksenini oluşturmakta olan Hüsn-i Hat
(Mahmut Şahin), Tezhip (Faruk Taşkale), Minyatür (Gülçin
Anmaç), Ebru (Alparslan Babaoğlu), Cilt (Gürcan Mavili), Katı‘
(Ersin Yıldızhan), Kalemişi (Semih İrteş), Dinî Türk Mûsikîsi
(Ahmet Hakkı Turabi), Çini (Ayşe Özkan), Seramik (Meryem
Uguz Kaplan), Tesbih (Eymen Gürtan), Naht (Mesut Dikel),
Ahşap Oyma (Bekir Uslu), Kündekârî (Şehmuz Okur), Sedef
Kakma (Sinan Çiftci), Bakır Kakma (Ebubekir İnan), Mücevher Tasarımı ve Tezyinatı (Uğur Karataş), Vitray (Mustafa Topaloğlu), Sıcak Cam Sanatı (Etem Geyik), Cam Süsleme (Rengin Alkın), Dival işi / Maraş işi (İlkay Dilibağlı), Tel Kırma/
Bartın işi (Meral Döngel), Bosna Kilim Sanatı (Amila Smajović), Yazmacılık (Didem Öz), Keçecilik/Tepme Keçecilik (Emel
Oğuz), Bastonculuk (Refa Gökbulak), Kaligrafi (Bünyamin Kınacı), Geleneksel İpek Dokumacılığı (Yılmaz Büyükaşık), Kit-

re Bebek Sanatı (Naciye Aksakaloğlu) ve Yaprak Oyma (İsmail
Erdem) sanat ve zanaatlarına ayrılan bölümde birbirinden değerli sanatkârların felsefelerini, alın terlerini, ustalıklarını ve
eserlerinden örnekleri irfanlarınıza arz ediyoruz.
Bu kitap, hayatımızı yaşanılır kılan devr-i kadîm ve devr-i cedîd ustalarına ihtiram beyanındadır. Bir bilge, sanatı, zanaatı şöyle tanımlamış: “Sanat insanı değerli kılan, insanı insan
yapan bütün ruh güzelliklerinin eşyaya ve eşyanın takdimine
yansımasıdır.”
İnsan ahsen-i takvîm üzere yaratılmıştır. Yani en güzel kıvamda... Onun için güzel görür, güzel söyler ve güzel eyler.
Önce ustaların gönüllerine, gözlerine, ellerine çarpar güzellikler; ustalar ikliminde, kabiliyetle, emekle, azimle, gayretle
ve sabırla tanışır, yoğrulur, ardından sanata, zanaata, esere
dönüşür. O zaman biz, usta bir el tarafından çekilmiş, edalı bir celî sülüs elifin önünde dalıp gideriz. Bir ata vurulacak
eyerin koşum takımlarının bakır kakmalarında ruhumuzun
ışıltılarını görürüz. Bir tezhibin paftalarında dağılıp karışır
gideriz ötelere ve ötelerin ötesine. Bir çininin turkuazına karılıp pişeriz ateşlerde. En esrarlı renk olmayı hayâl ederiz bir
nakkaşın fırçasında. Bir tesbih ustasının habbeleriyle yıllarca
sürecek çilelerin sabrına çekiliriz. Bir mûsikî ustasının nefesinde, bir sazendenin mızrabında ağlamaya dururuz bazen.
Hâsılı ustalar bizi ilmek ilmek dokurken aynı zamanda güzelliklerle donatır. Ustalarla biz, mesleği, sanatı ve hayatı
kuşanırız. Bu nedenlerle bu kitap, yeni bir neslin, yeni bir
kuşağın estetik varoluşunda payları bulunan ustalara saygı
duruşudur, bir el öpme merasimidir. Bu meyanda öncelikle
İstanbul’da ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde çalışmalarını sürdürmekte olan değerli usta sanatkâr paydaşlarımıza

çalışmamıza gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyoruz.
Bankamız Genel Müdürü Ufuk Uyan’a, Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir’e, Özel Bankacılık Müdürü Ali Bağatır’a ve
ekibine, Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Kamaşoğlu’na ve
çalışma arkadaşlarına, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat
Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale’ye, Dr. Seyfettin Kurt’a,
genel koordinatörümüz Dr. Bekir Cantemir’e, editörümüz
Sibel Cantemir’e, tasarımcımız Yüksel Yücel’e, kaligraf Bünyamin Kınacı’ya, fotoğraf sanatkârı Ahmet Bilal Arslan’a ve
Dr. Ebubekir İnan’a kitabımıza yaptıkları değerli katkılar için
şükranlarımızı sunuyoruz.
Yazımızın girişinde geleneksel sanatlarımızın aslî unsurunun “usta” olduğuna değinmiştik. Hâsılı usta; Şeyh Hamdullah’tır, Matrakçı Nasuh’tur, Şah Kulu’dur, Kara Memi’dir, Hafız Osman’dır, Ali Üsküdârî’dir, Mustafa Râkım
Efendi’dir, Sami Efendi’dir, Necmeddin Okyay’dır, Süheyl
Ünver’dir, Rikkat Kunt’tur, Mustafa Düzgünman’dır, Hamit
Bey’dir, Ali Alparslan’dır ve isimlerini andığımız ve anamadığımız merhum ustalarımızın açtıkları nurlu sanat yolunda emin adımlarla yürüyen gönül dostu sanatkârlardır. Öncekilere rahmet; sonrakilere selâm olsun.
Bu çalışmada yer verdiğimiz ve dahi yer veremediğimiz tüm
sanatkârlarımıza ve eserlerine hürmet ve tazim göstererek,
kitabımızı sanatkâr ecdadımızın aziz hatıralarına armağan
ediyoruz.
Gayret bizden; tevfîk Allah’tan…
İbrahim Ethem Gören
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sanat Danışmanı
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Hattat Mustafa Râkım Efendi’nin icazetnamesi (TSMK-GY. 324/5).

İBRAHİM ETHEM GÖREN
İcazet, klasik İslâm-Türk sanatlarında ustalığın, maharetin kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılmasında önemli rolü bulunan
kadim bir izin müessesesidir.
Muvafık görmek, izin-ruhsat vermek, müsaade etmek, münasip
bulmak vb. manaları havi olan icazet/icazetname, geçmişte olduğu
gibi günümüzde de öz sanatlarımızın aslî unsurlarıyla birlikte klasik usûller ustadan çırağa, hocadan talebeye aktarılması neticesinde öğrencinin sanat ve ruh inceliği bakımından ulaştığı mertebeye,
ustalık makamına işaret etmektedir.
Sanatkâr dedelerimizin “Cismani aletlerle icra edilen ruhani mühendislik” şeklinde tavsif ettiği hat sanatında icazet, müfredatı tamamlayarak, ruhen belirli bir olgunluğa; kâmil bir mertebeye vasıl olan
hat öğrencisinin sanatında yetiştiğine, talebe hizmetinde bulunabileceğine ve eserlerine kendi imzasını atabileceğine dair hocası
tarafından “hatt-ı icaze” ile verilen özel bir belgedir.
İcazet müessesesi tezyîni sanatlarımızın ebru, minyatür, tezhip,
katı‘ ve naht sanatı nevilerinde de belirttiğimiz mülahazalar dâhilinde yaşatılmaktadır.

Burada icazet müessesesinin tarihî veçhesine atıfta bulunmadan,
hat sanatı tarihinde ilk icazetnameyi İbnü’l-Emin Mahmud Kemal
İnal “Tuhfe-i Hattâtîn” isimli eserinde belirttiği üzere Mısırlı hattat Abdurrahman b. Yusuf b. es-Sâiğ’in verdiğini belirtmekle iktifa
edeceğiz.
Talebe, uzun yıllar süren sanat eğitiminde sema metoduyla hocanın hemen dizinin dibinde, onun mânevî ikliminde yetişir. Talip,
hat sanatında hurufatın anatomisini kavrarken, ebru teknesinde
iğne ile suyu kazarken, tezhipte rumi ve hatai motiflerinin arasına karışıp giderken hocasından hadisenin mânevî sırlarıyla birlikte
edebini de öğrenmektedir.
“HAMDIM, PİŞTİM, YANDIM.”
Hz. Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım.” buyurduğu gibi
talebe de hocasının yanında bir yandan intisap ettiği sanat
branşının künhüne vâkıf olmak için ter akıtırken, diğer yandan
da sanatın felsefesi, âdâbı, geçmişi, geleceği ve evrilececeği yer
üzerine hocasıyla hasbihâl ederek ruhunu ikmâl eden sohbetleri dinler.

Fatma Mevhibe
Hanım’ın
icazet olarak
hazırladığı
Hilye-i Şerîfe,
19. yüzyıl.

Ekol sahibi sanatkârların gözetiminde usta-çırak, hoca-talebe ilişkileriyle asırlar boyunca tekemmül eden geleneksel sanatlarımızın
sağlam usûllerle nesilden nesile intikalinde icazetin önemli bir rolü
bulunmaktadır.
1950’Lİ YILLARDA ÖZ SANATLARIMIZ YENİDEN DOĞDU
Memleketimizde 20. yüzyılın başından ortasına kadar üzerine ölü
toprağı serpilen İslâm-Türk sanatları; Necmeddin Okyay, Hamit
Aytaç, Mustafa Halim Efendi, Hafız Kemal Batanay, Beşiktaşlı Nuri
Efendi, Macit Ayral, Prof. Dr. A. Süheyl Ünver başta olmak üzere
daha pek çok hamiyetli sanatkâr üstadın himmetleriyle 1950’li
yılların ortalarına doğru toparlanma iklimine girerek tabiri caizse
küllerinden yeniden doğmuştur.

Osmanlı asırlarında uzun yıllar hizmet veren Topkapı Sarayı
Nakkaşhânesi, 1950’li yılların ortalarında Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in gayretleriyle yeniden tesis edilmiş; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin misyonunu üstlenmiş ve takip eden yıllarda birbiri ardına İstanbul’da ve Anadolu’daki
üniversitelerde açılan Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Geleneksel
Türk Sanatları Bölümleri öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu süreçte yerel yönetimler de meslek edindirme merkezlerinde geleneksel sanatlar kursları açarak sanatseverlere mektep olmuştur.
Kültür Bakanlığı, IRCICA ve katılım bankaları da açtıkları sergiler,
düzenledikleri yarışmalar ve verdikleri teşvik ödülleriyle kabiliyetli
gençleri İslâm sanatlarına tutundurmaya gayret etmiştir.
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Feyzullah Dayıgil’in icazeti:
“Mustafa Zekioğlu Hüseyin Feyzullah Tezhip, Türk tezyinatı, Çini nakışlarından talime mezun kılınmıştır. Allah Zülcelal Hazretleri tevfikini refik kılsın.”
İcazeti verenler, sağdan sola: Hakkı (Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer), Nuri (Nuri Korman), Necmeddin (Necmeddin Okyay)
(İcazet tezhibi Emin Barın’ın isteği ve yönlendirmesi ile Feyzullah Dayıgil’in motiflerinden esinlenerek müzehhip Faruk Taşkale tarafından yapılmıştır. Faruk Taşkale
koleksiyonu).
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Abdullah Aydemir’in, hocası Erol Dönmez’den aldığı Sülüs-Nesih icazetname. Hat-Tezhip: Abdullah Aydemir

Geleneksel sanatlarımıza dair cemiyette beliren ortak şûra, Türkiye
ekonomisinin 2000’li yılların başından itibaren ivme kazanması,
refahın artması; özel ve tüzel koleksiyonerlerin öz sanatlarımızı
icra eden ustaların eserlerine talip olmasını hızlandırmıştır.
Arz ettiğimiz gelişmelerle 20. yüzyılın sonlarına doğru diriliş trendinde olan öz sanatlarımız günümüzde büsbütün yükseliş iklimine
girmiş; hemen hemen her yıl düzenlenen icazet merasimleriyle sanat camiamız yeni bir dinamizme kavuşmuştur.
İCAZET HOCANIN TALEBEYE İTİMADIDIR
İcazet, sanatı hakkıyla öğrenen ve icra etmeye hak kazananlara
verilir. İcazet; hocanın, talebesinin sanatına olan itimadının bir
göstergesidir. Bu itimat dolayısıyla talebe, sanatına karşı öz güvenini artırır.
Üstad, icazetnameyi yazdığında talebe alın terinin, sabrının, azminin mükâfatını almış; artık sanatın anahtarı eline geçmiştir. Bundan sonra sanatta gidilecek yollar çalışma, alın teri, üstad ile istişare ve gayret ile doğru orantılı olarak alınacaktır.

Hat sanatında belirli bir olgunluğa erişen öğrenci, hocasının talimatıyla icazet levhasını yazar. Kimi örneklerde olduğu gibi icazet alacak
hat talebeleri, hocası ve diğer hattatların huzurunda icazet levhalarını yazarlar ve böylece hattatlığa, ustalığa adım atmış olurlar. Hocası
da talebesinin hazırladığı levhanın altına icazet kıtasını yazar.
Bir icazet levhasında talebenin yazısı, icazet veren hocanın ve talebenin isminin yanı sıra hayır duaları da yer alır. Bazı icazet levhalarında iki, üç ya da daha fazla sayıda hattatın imzalarına da
rastlanmaktadır. Süleymaniye Camii müezzinlerinden Saim Özel’i,
Fatih’teki evinde ziyaret etmiştim. Mezkûr ziyarette merhum hocamızın icazetini incelemiş ve icazet naif levhasında Mustafa Halim
Efendi’nin yanı sıra Hattat Hamit Bey’in ve Beşiktaşlı Nuri Efendi’nin imzalarını da görmüştüm.
Hat mekteplerinde, hat müfredatını bitiren talebelere, hocaları tarafından icazet makamına kâim, şahadetname vesikası ya da
bitirme belgesi verildiği de bilinmektedir. Mustafa Halim Efendi
örnekliğinde olduğu gibi Medresetü’l-Hattatîn’den mezun olanlara
bu türden şahadetnameler verilmiştir.
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Alparslan Babaoğlu’nun Mustafa Düzgünman’dan aldığı ebru icazeti.

İCAZET YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR
İcazetle sanatın künhü öğrenilmiş olmaz. İcazet aslında yeni bir
başlangıçtır. Hattat yazdıkça, göz nuru döktükçe yazıyı kemal
mertebeye ulaştırır. Ebrucu tekne başında günler, haftalar geçirdikçe; müzehhibenin fırçasından mütemadiyen altın damladıkça
sanatlarındaki vukûfiyetleri; öğrendiklerini öğrettikçe de ustalıkları artar.
İCAZETİN MÂNEVÎ MESULİYETİ VARDIR
İcazet, bir netice olarak telakki edilmemelidir. Zahiren bir netice olmakla birlikte talebenin mesuliyetini artıran, el aldığı sanat dalındaki
ustalığının yükünü pekiştiren mânevî bir mesuliyettir icazetname.
Talebe icazet aldığında yaptığı işin, eserin altına kendi imzasını atacaktır. Kendi imzasının yanında hocasının ve hocasının hocasının
da ismini zikredecektir. Bu hem talebe için, hem hoca için, hem de
hocanın takip ettiği ekol/sanat silsilesi için müteselsil bir sorumluluk
hadisesidir.

İcazetle birlikte talebe artık hocalık vasfını kazanmış olur ve böylelikle öğrendiklerini öğretmeye mezun kılınır. İcazetname alan kişi,
hocasından tevarüs eden tüm sanat birikimini olduğu gibi, milimi
milimine, hüvesi hüvesine talebelerine aktarma mesuliyetini de
yüklenmiş olur.
Hoca, bildiklerinin tamamını -hiçbir ustalık kırıntısı saklamadanöğrencilerine öğretmek durumundadır. Ecdadımız bu hususta “Malın zekâtı kırkta bir; ilmin zekâtı yüzde yüzdür.” diyerek önemli bir mesuliyete dikkat çekmiştir.
İcazetli sanatkâr bir yandan mesleğini devam ettirip mütemadiyen
çok çalışarak ürettiği eserlerle icazetnamesini bihakkın aldığını
ispat etmek durumundadır. Nitekim Kıbletü’l-Küttâb unvanının
sahibi Şeyh Hamdullah, yazıdaki muvaffakiyetin sırrını, “Gözlerimi hocamın eline ve kalemine, kulağımı diline, gönlümü yazıya
verdim. Bir harfi en güzel yazıncaya kadar bıkmadan, usanmadan
yazdım, yazdım, yazdım…” cümleleriyle ifade etmektedir.
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Tahsin Kurt’un, hocası Hüseyin Kutlu’dan aldığı Sülüs icazetname.
Tezhip: Özlem Gören

Mücerret çalışmak, talebe yetiştirmek, güzel eserler ortaya koymak, çağı yakalamak ve bir adım öte aşmak için yeterli değildir.
Çağlar sonrasına sarkaçlanabilen sanatkârlar, eserlerine kendi yorumunu, sanat neş’esini ve şivesini katabilenlerdir.

Şüphesiz herhangi bir sanat dalında halka ve Hakk’a mâl olmak için
Sırat-ı Müstakim üzere olmak gerekir. Bunun için de salih bir kalbe ve
düzgün bir duruşa ihtiyaç duyulacaktır. Şüphesiz böyle bir duruşun ardından üstad da talebelerine icazetlerini şu cümlelerle yazacaktır:

Şahkulu, Karamemi, Abdullah Buhari, Ali Üsküdari, Matrakçı Nasuh, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Râkım, Sami Efendi,
Şefik Efendi gibi üstadları son cümlemizde sözünü ettiğimiz asırlar
sonrasında hâlâ eserleri üzerinde konuşulan ve sanatlarından gıpta
ile bahsedilen ekol sahibi zatlar arasında zikretmiş olalım.

“Geleneksel sanatlarımızdan ebruculuk hakiki bir Türk sanatıdır. Zamanımıza kadar intikal eden bu sanata azim ve dirayetiyle hizmet eden Alparslan Babaoğlu, yapımına muvaffak olduğu Ebru Sanatımızı icra ve öğretmeye mezun olmuştur. Kendisine bu icazeyi vermekle bahtiyarım. Hayatı
boyunca başarı ve mutluluklar dilerim.

USTALIK HOCADAN ÖĞRENİLİR
Sanatkâr her şeyden önce güzel ahlâklıdır. Klasik İslâm-Türk sanatlarının tamamında ustalık hocadan, üstaddan alınır. Sanatta kemâl noktasına vasıl olmak için çok çalışmak, üstün gayretler göstermek gerekir.

23 Haziran 1989.
Ebrucu Mustafa Düzgünman, Ustası Necmeddin Okyay, onun ustası
Özbek Şeyhi Ethem Efendi. Geçmişlere rahmet olsun.”

Geleneksel İslâm Türk sanatlarına yakın dönemde büyük hizmetleri sebkat eden Fatma
Rikkat Kunt Hanımefendi’ye ve Prof. Dr. Ali Alparslan’a rahmeti vesile kılarak kitabımızda
örnek sanat, estetik ve çalışma hayatlarına projektör tutuyoruz.

FATM A R İ K K AT K U N T ( 1 9 0 3 – 1 9 8 6 )
20. yüzyıl tezhip sanatının en önemli temsilcilerinden biri
olan Fatma Rikkat Kunt, 27 Nisan 1903’te (30 Muharrem
1321) İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini babasının yakın
arkadaşı Tevfik Fikret vermiştir. Aynı zamanda başarılı bir
ressam olan Tevfik Fikret, Rikkat Kunt’un henüz küçük bir
kız çocuğuyken, kucağında sarı güllerle yağlı boya tablosunu yapmıştır. Bu tablo Âşiyan Müzesi’nde bulunmaktadır. Fatma Rikkat Kunt’un annesi uzun yıllar Beyrut’ta yaşamış olan Güzide Hanım, babası ise Hüseyin Kâzım Kadri
Bey’dir.
Hüseyin Kâzım Kadri Bey, Osmanlı Cihan Devleti’nin idare, siyaset ve ilim alanında oldukça önemli bir ismiydi.
İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince
bilen ve Şeyh Muhsin-i Fâni adıyla maruf olan Hüseyin Kâzım Bey, dört cilt hâlinde yazdığı Büyük Türk Lügati adlı
eseri ile tanınmaktadır.
Fatma Rikkat Kunt, babasının devlet görevleri dolayısıyla
Serez’de, Selanik’te ve Halep’te bulunmuş, İstanbul’a çıkan tayinlerini müteakiben babasının yakın arkadaşı İstiklâl Şairi Mehmed Âkif Ersoy’dan edebiyat dersleri alarak
Türkçesini ilerletmiştir. Fatma Rikkat Kunt aynı dönemde
Ali Sami Boyar’dan resim, piyano hocası Langaberg’den de
piyano dersleri almıştır.
Fatma Rikkat Kunt, dayısı, Türk edebiyatı profesörü İsmail Hikmet Ertaylan’ın 1935 yılında vekâleten Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi’ne tayininin ardından 1936 senesinde
Akademi’de Türk Tezyini Sanatlar Bölümü tezhip hocası
Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer ile tanışarak kendisinden tezhip dersleri almaya başlamıştır.
Müteakip dönemde Feyzullah Dayıgil ile birlikte çalışmaya başlayan F. Rikkat Kunt böylelikle çini sanatını da keşfetmeye başlamıştır. Kunt’un, Feyzullah Dayıgil ile birlikte kaleme aldıkları ve Vakıflar Dergisi’nde yayınlanan
“İstanbul Çinilerinde Lâle” başlıklı makalesi söz konusu
çalışmanın ürünüdür.
F. Rikkat Kunt’un, tezhip sanatında karar kılmasında
Necmettin Okyay’ın dahli vardır. Rikkat Kunt, o zamanlar Necmettin Okyay’da, bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan Şeyh Hamdullah ketebeli

mushafın tezyinat unsurlarını Okyay’ın tavsiyesiyle inceleyerek tesiri altında kalmıştır.
1944 senesinde Akademi’den mezun olan Rikkat Kunt, 1948
yılına mezkûr sanat okulunda kütüphanecilik yaptıktan
sonra aynı tarihte Akademi’de hocalığa tayin edilmiştir.
Rikkat Kunt, Türk tezyini sanatlarının yakın dönem ekol
isimlerinden İsmail Hakkı Altunbezer, Necmeddin Okyay,
Mustafa Halim Özyazıcı, Nuri Korman, Kâmil Akdik, Feyzullah Dayıgil, Hüseyin Tahirzâde Behzat, Muhsin Demironat ve Emin Barın ile birlikte 1968 yılındaki emekliliğine
kadar Akademi’de bir yandan öğrenci yetiştirmiş, diğer
yandan da sanat icrasında bulunmuştur.
Çini, tezhip ve minyatür alanında yüzlerce levha ve esere imza atan Fatma Rikkat Kunt’un en önemli çalışmaları Fatih Divanı’nda bulunan tezhipleridir. Fatma Rikkat
Kunt, 1953 yılında idrak edilecek olan İstanbul’un fethinin
500’üncü yılı münasebetiyle yedi yıllık çalışmanın ardından altmış sayfalık divanın otuz dördünü tezhiplemiştir.
Emekliliğinin ardından sanat çalışmalarını Beylerbeyi’ndeki evinde sürdüren sanatkâr, Lizbon’da (Portekiz)
meydana gelen sel felaketinde Gülbenkyan Müzesi’ndeki
Türk-İslâm yazma eserlerinin hasar görmesi üzerine 1970
yılında Emin Barın ve İslam Seçen ile birlikte Portekiz’e
davet edilmiş, müzede gerçekleştirilen uzun süreli çalışmalar neticesinde Avrupa’da Türk irfan ve sanatını temsil
eden birbirinden değerli yazma eserlerin restorasyonu tamamlanmıştır.
Birbirinden latif onlarca eser meydana getirip, birçok sanatkâr yetiştirmiş olan Rikkat Hanım, 14 Ocak 1986 tarihinde vefat ederek Küplüce Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Faruk Taşkale, Dr. İnci
Birol, Mustafa Çelebi ve Meral Ilgaz, Rikkat Kunt Hanım’ın önde gelen öğrencileridir.
Pek çok koleksiyonda çalışmaları bulunan Rikkat Kunt, sanat hayatı boyunca sergi açmamış vefâtını takip eden ay,
80 eseri IRCICA’da açılan sergide sanatseverlerin irfanına
arz edilmiştir.

Hutût-u Mütenevvia.
Hat: Hamit Aytaç. Tezhip: Fatma Rikkat Kunt.

FAT M A R İ K KAT K U N T ( 1 9 0 3 –1 9 8 6 )

Fatma Rikkat Kunt
çocukluk döneminde.

FARUK TAŞKALE İLE HOCASI FATMA RİKKAT KUNT ÜZERİNE…
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Rikkat Kunt, tezhip sanatında günümüzde yaşamakta olan bahar mevsiminin açmasına zemin teşkil eden önemli ustalardan
biri. Rikkat Kunt Hanım’a rahmeti vesile kılarak talebesi, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale ile hocası Rikkat Kunt Hanım üzerine hasbihâl ettik.
Rikkat Hanım’la nasıl tanıştınız?
Emin Barın Hocam bir perşembe toplantısı öncesi, Hüseyin
Gündüz ve beni muhteşem hat koleksiyonunu sergilediği büyük
salona götürdü ve “Söyle bakalım en beğendiğin eser hangisi?”
diye sordu. Ben de hiç tereddüt etmeden Hamit Aytaç tarafından yazılıp Rikkat Kunt tarafından tezhiplenen muhteşem hilye
ve Allah-Muhammed levhasını işaret ettim. Güldü ve “Hazırlan,
cumartesi sen, ben ve Hüseyin, Rikkat Hanım’ı ziyarete gideceğiz.” dedi. Bu, Rikkat Kunt ile ilk karşılaşmam değildi; ama uzun
aradan sonra bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi benim için…
1984’ün bir hafta sonu bahar sabahında Emin Hoca, Hüseyin
Gündüz ve ben, Rikkat Hanım’ın Beylerbeyi’ndeki evine gittik.
Elimde beyaz zambaklardan oluşan bir çiçek buketi vardı ve
heyecandan kalbim duracak gibiydi. Rikkat Hanım, büyük bir
sevinç ve güleryüzle karşıladı bizi. Emin Hoca tanıştırdı büyük
ustayla beni. Elini öptüm mutluluk içerisinde ve ilk konuşmalarımızı hatırlamıyorum o heyecanla… Daha sonra gelini Müfide
Hanım bize ikram hazırlığı yaparken, hocam, odasını dolaşmamı ve duvarlarda asılı bulunan levhaları incelememi istedi.

tarafından yapılmış yağlıboya portresi ilk dikkatimi çeken şeyler olmuştu. Sonrasında tamamının rahmetli hocam tarafından tezhiplendiğini öğrendiğim Kamil Akdik, Halim Özyazıcı
ve Necmeddin Okyay levhaları dikkatimi çekti. Yatağı, masası,
duvarda asılı olan her şey o kadar muntazamdı ki, hayran kalmamak mümkün değildi. Odadaki objeler sanki bana gülümsüyor ve hoş geldin diyorlardı. Çaylarımızı içtik, kurabiyelerimizi
yedik. Rikkat Hanım, “Hafta sonları gel, birlikte çalışırız, altınlarımı ezip desenlerimi kâğıda geçersin.” dedi ve her biri adeta
birer çeyiz bohçası gibi, içerisinde muntazam bir şekilde katlanmış desenlerin bulunduğu ciltbentleri açtı ve bana birkaç desen
armağan etti. Ölecek gibiydim mutluluktan. Dışarı çıktığımızda
Emin Hocam, Rikkat Hanım’ın beni çok sevdiğini ve sağlığı el
verdiğince bana yardım edeceğini söylediğini belirtti. Her şey
rüya gibiydi. O günden sonra vefatına kadar her hafta sonu Rikkat Hocam’ı ziyarete gittim. Desenlerimi birlikte etüt ettik, tashih ettik, vefatına kadar...
Son öğrencisi olmam hasebiyle bana yakıştırdığı “Tekne Kazıntısı” lakabını unutamıyorum… Kendimi çok şanslı bir müzehhip
olarak addediyorum. Hamit Aytaç, Rikkat Kunt, Emin Barın,
Süheyl Ünver, Ali Alparslan, Kerim Silivrili gibi üstatlarla tanışma şansına ve şerefine nail oldum. Bunun için sonsuz teşekkür
ediyorum Yüce Allah’a… Emin Barın, Rikkat Kunt Hocalarımdan bana intikal edip bana ışık tutan desenleri ve malzemeleri
Rikkat Kunt Hocam’ın yaptığı gibi özenle koruyup saklıyorum…
Rikkat Kunt ve Emin Barın Hocalarımı rahmetle anıyorum.

Odada neler gördünüz?
Küçük, cadde tarafına bakan muhteşem bir odaydı. Masası ve
üzerinde fırçalarını koyduğu ve kendi süslediği küçük bir ahşap kavanoz ile masa üzerindeki duvarda asılı olan Şeref Akdik

Teşrik-i mesainiz sonraki yıllarda nasıl devam etti?
Rikkat Kunt Hocam ile çalışmalarımız hafta sonları, 14 Ocak
1986 tarihindeki vefatına kadar, evinde usta-çırak münasebeti
şeklinde büyük bir keyifle devam etti.

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Fatma Rikkat Kunt
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Rikkat Hanım’ın babası Hüseyin Kadri Bey Osmanlı devlet
ricalinden, “Büyük Türk Lügati” isimli bir eser hazırlamış
olan münevver bir zât. Malum olduğu üzere aile ortamı, kişinin sanat ve estetik değerlerinin gelişmesine tesir ediyor.
Hocanız size, ailesine ve çocukluğuna dair neler anlatırdı?
Ailesine ve yetiştiği ortama dair neler söyleyebilirsiniz?
Fatma Rikkat Kunt, 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya geldi. İsmini babasının yakın arkadaşı Tevfik Fikret vermiştir. Annesi, uzun yıllar Beyrut'ta yaşamış Güzide Hanım, babası ise "Büyük
Türk Lügati" yazarı ve kitaplarının çoğunda "Şeyh Muhsin-i Fânî”
adını kullanan Hüseyin Kâzım Kadri Bey'dir (1870-1934).
Hüseyin Kâzım Kadri Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun idare, siyaset ve ilim alanında oldukça önemli bir ismidir. Mehmed Âkif
Ersoy ve Tevfik Fikret'in yakın arkadaşıdır.
Hüseyin Kâzım Bey, Sultan Abdülhamid tarafından, çalışkanlığı
ve dürüstlüğü nedeniyle Trabzon valiliğine atanan Kadri Bey'in
(1843-1903) oğludur. Kadri Bey'in babası Hacı Ethem Paşa, Sultan Mahmud ve Sultan Abdülmecid devrinde vezirlik yapmıştır.
Rikkat Kunt, babasının görevleri dolayısıyla Serez'de, Selanik'te
ve Halep'te bulunur. 1913 yılında annesi Güzide Hanım’la büyüdüğü Beyrut'a göç ederler. Babasının görevleri nedeniyle sık sık
değişik yerlerde bulunması gerektiğinden Fatma Rikkat Hanım
ilk eğitimini mürebbiyelerden alır. Evde çoğu zaman Fransızca
konuşulduğundan, Fransızcayı ana dili Türkçe ile beraber öğrenir. Rikkat Hanım, Beyrut’ta Fransız okulunun orta kısmına
başlar ve 1.5 sene devam eder. Bu arada Hüseyin Kâzım Bey, Büyük Türk Lügati için çalışmalarını hızlandırır. Beyrut kütüphanelerinden, Arap bilginlerden, Hristiyan din adamlarından yararlanır. I. Dünya Savaşı çıktığında Fransız okulunun kapanması
ile beraber Rikkat Hanım, Alman okuluna gider ve öğrenimine
orada devam eder.

1918 yılında yapılan antlaşma ile Suriye ve Lübnan, Osmanlı
Devleti’nin elinden çıkınca tekrar İstanbul'a dönerler. İstanbul'a
dönüşte Rikkat Kunt 15 yaşlarındadır ve İstanbul işgal altındadır. Amerikan Koleji’ne gitmek ister, ancak babasının arzusu üzerine o zamanlar Çengelköy'de oturan ve Hüseyin Kâzım
Bey'in yakın arkadaşı olan Mehmed Âkif Ersoy'dan edebiyat
dersleri almaya başlar ve bu suretle Türkçesini ilerletir. Bu arada Ali Sami Boyar’dan resim dersleri ve o zamanlar İstanbul’da
tanınmış bir piyano hocası olan Alman Langaberg’den, arkadaşı
Münevver Ayaşlı ile birlikte piyano dersleri alırlar.
Rikkat Kunt Hanım’ın doğduğu yılların geleneksel sanat
ortamı hakkında bilgi verir misiniz?
Rikkat Kunt’un doğduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun
içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle sanat alanında bir durgunluk vardır. Özellikle tezhip sanatı adeta çok zor bir süreçten
geçmektedir. Oysaki hat sanatı her dönemde olduğu gibi varlığını en iyi şartlarda sürdürmektedir. Osman Yümni Efendi ve
Bahaddin Tokatlıoğlu’nun babası Osman Nuri Efendi tezhip
sanatını kendilerine has tarzlarıyla devam ettirmektedirler. Bir
süre sonra, XX. yüzyıl başlarında hat sanatının dışında tezhip,
cilt, ebru, minyatür gibi sanatlarda durgunluk ve kargaşa görülmeye başlar. Geleneksel sanatların en önde gelenlerinden olan
yazı, tezhip, cilt, minyatür, ebru gibi sanatların yeniden ihyası
amacıyla, 1915 yılında Bâb-ı Âli Caddesi’nde, önceleri Sıbyan
Mektebi olup tamir edilen eski binada açılan “Medresetü’l-Hattatîn”e ülkenin en önemli hat ve tezhip sanatkârları hoca olarak
tayin edilir.
Medresetü’l-Hattatîn’de kimler hocalık yapmıştır?
Müdürlüğünü Hattat Arif Bey’in yaptığı medresede: Rika‘ ve
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Fatma Rikkat Kunt ve Muhsin Demironat
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Takrir-i Hutut hocası Said Bey, Tezhip hocası Nuri Bey (Yeniköylü), Hatt-ı Celî ve Tuğray-ı Hümayun hocası Hakkı Bey (Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer), Sülüs ve Nesih hocası Hacı Kamil
(Akdik) Efendi, Divanî ve Celî Divanî hocası Ferid Bey, Hatt-ı
Ta‘lik hocası Hulusi (Yazgan) Efendi, Sülüs, Nesih ve Reyhani
hocası Hasan Rıza Efendi, Ebru ve Âhar hocası Necmeddin (Okyay) Efendi, Tezhip ve Minyatür hocası Hüseyin Tâhirzâde (Behzad) Efendi, Resim, Halı ve Türk Çini Nakışları hocası Kemâleddîn Bey, Tarih-i Hutut, Çini ve Tezhip Tarihi hocası Hüseyin
Haşim Bey öğretmen olarak tayin edilmişlerdir.
Buradan mezun olan meşhur sanatkârlar kimlerdir?
1923 yılında Medresetü’l-Hattatîn’den mezun olan tezhip ve
hat öğrencileri: Hattat Hamit Bey, Müzehhib Dr. Süheyl (Ünver)
Bey, Hattat Macit (Ayral) Bey, Hattat Hâfız Hamdi Efendi, Hattat Resul Efendi ve Hattat Cemal Efendi’dir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan inkılaplar kapsamında
kapatılan Medresetü’l-Hattatîn bir süre “Şark Tezyini Sanatlar Mektebi” adı altında faaliyetlerini sürdürmüş ve daha sonra 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanarak “Türk
Tezyini Sanatlar Şubesi” adını almıştır. Rikkat Kunt’un Akademi’yle tanışması bu tarihtedir.
Geleneksel sanatlarımızla teşrik-i mesaileri nasıl başlamış?
Rikkat Kunt, 1920'de ilk evliliğini yaptığında 17 yaşındadır. Eşi
İsmail Sarıca'nın dişçilik öğrenimi için Almanya'ya giderler ve üç
sene Almanya'da kalırlar. Rikkat Hanım orada da boş durmaz,
konservatuvara gider ve piyano derslerine devam eder. İstanbul'a döndüklerinde resital verecek kadar piyano öğrenmiştir.

Bu evlilikten oğlu Reşid dünyaya gelir. Bir süre sonra eşiyle geçinemeyip ayrılırlar. Rikkat Kunt ikinci evliliğini 1926 yılında
Hariciyeci Fahrettin Gata ile yapar. Eşinin görevi nedeniyle Atina'ya giderler. Bir yıl sonra ikinci oğlu Nur dünyaya gelir. Hazin
bir evliliktir bu ve birkaç sene sonra sona erer. Hüseyin Kâzım
Bey 1934'de kışı geçirmek için gittiği Tarsus'ta vefat eder. Bu
olay üzerine Rikkat Kunt çok üzülür, perişan bir hâlde içine kapanır.
Dayısı, Türk edebiyatı profesörü İsmail Hikmet Ertaylan (18891967), 1935 yılında vekâleten Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne tayin edilir ve artık Rikkat Hanım'a evlenmeyi düşünmediğine göre bir şeylerle ilgilenmesi gerektiğini söyler. 1936
senesinde Rikkat Hanım'ı Akademi’de Türk Tezyini Sanatlar
Bölümü Tezhip hocası Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer (18731946) ile tanıştırır. Rikkat Kunt, İsmail Hakkı Altunbezer'den
çok etkilenmiştir ve sanatçıdan tezhip dersleri almaya başlar.
O dönemlerde Akademi’de hangi isimler vardır?
Rikkat Kunt, İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946), Necmeddin
Okyay (1883-1976), Halim Özyazıcı (1898-1964), Nuri Korman (1868-1951), Kâmil Akdik (1861-1941), Feyzullah Dayıgil
(? – 1949), Tahirzâde Behzat (1889-1947), Muhsin Demironat
(1907-1983) ve Emin Barın (1913-1987). Rikkat Hanım bulunduğu grupta çok mutlu olur ve 1968 yılında emekli olana kadar
Akademi’de kalır.
Nasıl bir sanat eğitimi almıştır?
Hakkı Bey, büyük bir sanatçıdır; ancak öğrencinin seviyesine inip
bildiğini aktaramaz, öğretemez. Söz gelimi kendisine gösterilen
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Fatih Dîvânı’ndan...
Hat: Hamit Aytaç. Tezhip: Fatma Rikkat Kunt
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Sülüs-nesih Fâtihâ Sûresi.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı Tezhip: Fatma Rikkat Kunt
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bir deseni düzeltmek yerine desenin yenisini çizip, kendi çizdiği desenin uygulanmasını ister. Hâlbuki Rikkat Hanım, çizdiği
desenlerdeki eksikleri görüp düzeltmek ve tezhibi bilinçli olarak
öğrenmek ister. Bu arada Akademi’de Çini hocası olarak görev
yapan Feyzullah Dayıgil, Rikkat Kunt'a birlikte çalışmayı teklif
eder. Zaten hocasının tezhipteki tavrına alışamayan Rikkat Hanım, Çini atölyesine geçer. Bu duruma İsmail Hakkı Altunbezer
epey gücenir. Feyzullah Dayıgil ve Rikkat Hanım birlikte İstanbul kütüphanelerini, cami ve türbelerini gezerler ve çinileri incelerler. Çinilerdeki lâleleri toplayarak bir çalışma hazırlarlar ve
bu çalışmayı “İstanbul Çinilerinde Lâle” başlığı altında Vakıflar
Dergisi’nde yayımlarlar (1938).
Sanat kabiliyetinin inkişaf etmesinde kimlerin tesiri olmuştur?
Klâsik tezhibe vâkıf olan Necmeddin Okyay, Rikkat Kunt’a klâsik tezhip örneklerini inceleyip kendisine bir yön çizmesi gerektiğini söyler ve o zamanlar kendisinde, bugün ise T. S. M. Kütüphanesi’nde 913 yy. ile kayıtlı bulunan Şeyh Hamdullah ketebeli
bir Kur'ân-ı Kerîm'i gösterir ve Rikkat Hanım’ı yönlendirir. Feyzullah Dayıgil, Rikkat Hanım’ı yönlendiren diğer önemli bir şahıstır. Kendisinde nefes darlığı olduğu için çizip de renklendiremediği birçok deseni Rikkat Hanım renklendirmiştir. Bu şekilde
hazırlanmış birçok eserde beraber imzaları bulunmaktadır.
Mezuniyetinden sonra neler yapmıştır?
1944 senesinde Akademi’den mezun olan Rikkat Kunt, mezuniyet ödevi olarak altıgen bir çini masa deseni hazırlar ve uygular. Rûmî motiflerinden oluşan yedi parça hâlindeki masa,
sır altı tekniğinde Kütahya'da Azmi Çini Fabrikası’nda pişirilir.

Mezuniyetten sonra, Akademi müdürü Burhan Toprak, Rikkat
Hanım’ı Akademi Kütüphanesi’nde çalışma konusunda ikna
eder ve Rikkat Hanım 1948 yılına kadar kütüphanecilik yapar.
Ancak sanatçının kalbinde hocalık yatmaktadır. 1946 yılında
İsmail Hakkı Altunbezer'in vefat etmesi üzerine tezhip atölyesinin bütün yükü Muhsin Demironat’ın üzerine kalır ve Rikkat
Hanım’ı yanına ister. Bu arada 1948'de Necmeddin Okyay emekli olur ve yerine Rikkat Hanım’ın tayin olmasını ister. Rikkat
Kunt’un tayininin geldiği sırada Akademi’de çıkan yangın sonucunda Akademi Kütüphanesi’ndeki bütün sanat kitapları yanar.
Bu olay Rikkat Kunt’u derinden etkilemiştir. Sanatçı, 1948 yılı
Nisan ayında Muhsin Demironat’ın yanında Çini ve Tezhip hocalığına başlar. 1966 senesinde Muhsin Demironat, Yıldız Porselen Fabrikası’na müdür olarak tayin edilir. Rikkat Kunt yalnız
kalır. Bölümde öğrenci azalır ve Rikkat Hanım 1968’de emekli
olduğunda tezhip atölyesi de kapanmıştır.
Bundan sonra Rikkat Kunt, çalışmalarına Beylerbeyi'ndeki evinde devam eder. Aynı yıl Portekiz'in Lizbon kentinde sel baskını
olması üzerine, Gülbenkyan Müzesi’ndeki Türk eserleri harap
olmuştur. 1970 senesinde Rikkat Hanım, Prof. Emin Barın
(1913-1987) ve İslam Seçen ile birlikte Portekiz’e davet edilir,
selden bozulan eserlerin restorasyonlarını yaparlar. Bu arada Ali
Şîr Nevâî'nin eserlerinde bulunan minyatürlerin restorasyonuna başlayan Rikkat Kunt, sağlığının bozulması üzerine İstanbul’a döner ve geri kalan minyatürlerin restorasyonlarına evinde
devam eder ve tamamlar.
Tezhip, resim, çini, minyatür gibi farklı disiplinleri olan
sanat dallarında yetkinliği bulunmakta. Geleneksel Sanatlar Bölüm Başkanı olduğunuz MSGSÜ’de adlarını andığım
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Fatma Rikkat Kunt’un
mezuniyet projesi olarak
hazırladığı çini masa.

sanat dallarının ayrı ayrı bölüm ve müfredatları var. Hocanız, Osmanlı ilim, sanat ve fen adamları gibi hezarfen;
çok yönlü bir sanatkâr. Hocanızın çok yönlü kişiliğine dair
paylaşımlarda bulunabilir misiniz?
1918 yıllarında ressam Ali Sami Boyar’dan resim dersleri alması
Rikkat Kunt’un sanat hayatında bir temel oluşturmuştur. Kendi
deyişiyle bu sayede tezhip çalışmalarında bir zorluk çekmemiştir. Resim kökenli olması zaten minyatür çalışmalarında başarılı
olmasının en büyük nedenidir. Akademi’den mezun olurken hazırladığı diploma projesi altıgen bir çini masadır. Akademi’de çini
hocası olarak görev yapan Feyzullah Dayıgil ile İstanbul çinileri
üzerine yaptıkları araştırma da çini konusunda yaptığı başarılı
çalışmalara kaynak olmuştur. Bu sanat dallarına ilâveten yabancı dil öğrenmeye karşı istidadı da büyüktür. Akademi yıllarında
da İngilizceyi ileri derecede öğrenmiştir. Piyano resitali verecek
kadar piyano bilgisine sahiptir. Adeta hiç boş vakti bulunmayan
sanatkâr, boş vakit elde ettiğinde goblen işi yapmaktan büyük
keyif aldığını söylerdi.
Cennetmekân sizce tezhipte, resimde, minyatürde ne/neler
arıyordu?
Rikkat Kunt, uğraştığı sanat dallarında kendine has bir tarz ortaya koymuştur. Bu tarz, klasik üsluplar doğrultusunda, yazının
giysisi olarak ifade ettiği tezhibin yazının önüne geçmeyecek;
yazı ile yarışmayacak düzeyde olması şeklinde bir anlayış ile
sade, ince, gözü yormayacak bir tarzdı.
Tezhip, sabır isteyen bir uğraştır. Tezhip yaparken asla sıkılacak
bir duygu içerisinde olmadığını; böyle hissettiğinde çalışmayı
bırakıp başka işlerle uğraştığını ve gözlerini dinlendirmek için
uzun uzun yeşil ağaçlara ve uzaklara baktığını ifade ederdi.
Şu anda yöneticilik ve hocalık görevlerinde bulunduğunuz
üniversitede; o zamanki ismiyle İstanbul Güzel Sanatlar
Akademisi’nde uzun yıllar talebe yetiştirdi. Akademi’de
yaptığı hizmetlerin bugünkü geleneksel sanatlar ortamına
sağladığı katma değerler nelerdir?
Rikkat Kunt’un biz talebelerine ve tezhip camiasına verdiği en
mühim özellik; geleneksel sanatların temelinde yatan güzelin,

güzelliğin insan ruhuna nüfuz etmesi, bu güzelliği yansıtması
ve başkaları ile paylaşılması gerektiği duygusudur. Zira, Rikkat
Kunt’un kendisi bu özelliklere sahip bir insandı ve ruhunda biriktirdiği güzelliği cömertçe paylaşmaktan imtina etmezdi. Dahası bu özelliğini çalışmalarına da yansıtırdı.
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Rahle şeriki olduğunuz talebeleri kimlerdir?
Rikkat Kunt Hoca’nın yetiştirdiği ve ondan feyz alan birçok talebesi bulunmaktadır. Kamuran Soyuak, Tahsin Aykutalp, Süleyman Fevzi Erce, F. Çiçek Derman, İnci A. Birol, Meral Ilgaz,
Ümran Yazansoy ve tekne kazıntısı lakabını verdiği Faruk Taşkale’dir.
Nasıl bir hocaydı? Sizinle, talebeleriyle iletişimi nasıldı?
Rikkat Kunt gerek görüntüsüyle, gerek ses tonuyla, gerekse paylaşımlarıyla ve bilgisini aktarımıyla son derece nazik ve
cömert bir hanımefendiydi. Sabırlıydı… Talebelerinin, gözleri
kapalı motif çizebilecek kadar motif ve kompozisyon bilgisine
sahip olmaları gerektiğini ifade ederdi. Tezhip sanatı ile ilgili
paylaşımları dışında, çayımızı içip kurabiyelerimizi yerken farklı
konularda sohbet etmeyi çok severdi. Ayrılış vakti geldiğinde
talebe ve ziyaretçilerini kapıya kadar uğurlayan bir nezaketi vardı. Hele intizamla katlayıp koyduğu desen ciltbentlerini itinâ ile
açıp desenlerinden bizlere hediye ettiği vakit en keyif aldığımız
anlardandı.
Rikkat Kunt Hanımefendi’nin insanî, vasıfları hakkında
neler söylemek istersiniz?
Rikkat Kunt, ismiyle müsemma, zarif, ince, güzel Türkçesiyle
sohbet ettiği kişileri etkileyen, aynı zamanda iyi bir dinleyici kişiliğe sahip, cömert, güzel gönüllü ve inançlı bir insandı.
En mümeyyiz hususiyeti neydi?
Rikkat Kunt Hoca’nın en mümeyyiz hususiyeti son derece nazik
ve cömert olmasıydı. 1978’di sanırım; Hattat Hüseyin Gündüz
ile birlikte bir zer-endûd tuğra ve Şefik Efendi’nin celî sülüs bir
levhasına ne yapılabilir diye Rikkat Hocam’ı Beylerbeyi’ndeki
evinde ziyaret ettik. Henüz aktif olarak tezhiple iştigal etmeye
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Sülüs-nesih levha.
Hat: Ahmet Kâmil Akdik
Tezhip: Fatma Rikkat Kunt

başlamamıştım. Rikkat Hanım’ı ilk defa görüyordum. Bizi çok
samimi ve güler yüzle karşıladı. İki levhaya ne gibi bir tezyinat
yapacağından bahsetti. Çok keyifle ayrıldık evden. Bir süre sonra
levhaları almak için tekrar o muhteşem atmosferi olan evdeydik.
İki levhayı da çok güzel bir şekilde tezyin etmişti. Biz, Hüseyin
Bey ile utana sıkıla borcumuzu sorduğumuzda, “Bir borcunuz
yok. Ben bu dünyadan göç ettikten sonra arkamdan üç İhlâs bir
Fâtihâ okursunuz, ödeşiriz.” demişti. Allah rahmet etsin, kaç bin
İhlâs, Fâtihâ okudum bilmem… Bu alışkanlık oldu bende, her gün
okuyorum, o muhterem Rikkat Kunt ve diğer hocalarım için…
Rikkat Hanım tezhip sanatımızda ekol oluşturdu. Siz de şu
anda bu ekolü devam ettiriyorsunuz. “Türk Tezhip Sanatında Rikkat Kunt Ekolü”nün hususiyetleri nelerdir?
Çalışmalarımda Rikkat Hocam’ın ifade ettiği; uğraştığım sanatın temelinde yatan güzeli biriktirmeye, paylaşmaya ve yansıtmaya çalışıyorum. Rikkat Kunt Ekolü’nün en mühim özelliği
budur. Rikkat Kunt, eserlerinde bu özelliği yansıtır. Görmeyi
bilenler görür…

Geleneksel sanatlarda icazet müessesesine bakışı nasıldı?
Hat sanatında bir talebenin hocasından icazet almasının şart
olduğunu ifade ederdi. Tezhip sanatı için icazet, bir talebenin
yaptığı çalışmalar derdi. Hat ve tezhip sanatları için öğrenmenin
sonu olmadığını ifade ederdi. Ne kadar da haklıymış…
Fatih Divanı, Cumhuriyet döneminde Nakkaşhâne usulü ile
hazırlanan ilk ve tek eser. Fatih Divanı’nın tezhiplerinin
büyük bölümünde hocanızın imzası var. Fatih Divanı, kitap
sanatlarımız arasında nerede duruyor?
Fatih Divanı XX. yüzyıl–Cumhuriyet Dönemi Türk Tezhip Sanatı açısından son derece önemli bir eserdir.
İstanbul’un fethinden 492 yıl sonra, 1945 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Edebiyatı Tarihi Kürsüsü’ne uzun yıllar başkanlık yapmış olan Ord. Prof. İsmail
Hikmet Ertaylan, edebiyat alanında olduğu kadar Türk sanatlarına hizmet etmiş bir sanatseverdi. Bir Fatih hayranı olan
İsmail Hikmet Ertaylan’ın öncülüğünde, İstanbul’un fethinin
500. yıldönümü için bir albüm hazırlanmaya başlanır. Bu eser;
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Bizans’ın ilk Türk imparatoru Fatih Sultan Mehmed’in bugün
orijinali İstanbul Fatih’te Millet Kütüphanesi’nde bulunan, Ali
Emirî Efendi’nin bulduğu Fatih Divanı’ndan seçilmiş 60 kadar
şiirden meydana gelmiştir.
Topkapı Sarayı’nda da Fatih Albümü var…
Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı’ndaki iki ciltlik “Fatih Albümü”nde, yalnız o zamana kadar toplanmış parçalar bulunmaktadır. Divandaki şiirler, Cumhuriyet döneminin en önde gelen
hat sanatkârları tarafından, Sultan Mehmet Han zamanında
kullanılan yazı çeşitleri ile yazılmıştır. Tezhipler, minyatürler ve
eserin cildi Fatih Sultan Mehmed’e sunulmuş eserlerin örneklerinden yararlanılarak yapılmıştır. Bu muhteşem divan, Güzel
Sanatlar Akademisi profesör ve mezunlarının derin bir aşk ve
sabır ile 1945 yılından 1953 yılına kadar süren çalışmalarının
bir eseridir.
Hatlarda ve tezhiplerde kimlerin imzası var?
Albümün karşılıklı bir ve ikinci sayfalarındaki fihrist ve önsöz
Profesör Emin Barın, üç ve dördüncü sayfalarındaki Fatih’in tuğraları ise Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer tarafından altınla
yazılmıştır. Beşinci sayfadaki Fatih’in minyatürünü Hüseyin Tahirzâde Behzat, aynı minyatürün etrafında bulunan şemse formundaki tezhibi Rikkat Kunt yapmıştır. Altıncı sayfada bulunan
şemse formu içerisindeki Divan’ın adı (Dîvân-ı Belâgati Unvan-ı
Hazret-i Sultan Fatih Mehmed Han Avnî rahimehullah) Macid
Ayral tarafından altın ile yazılmış, etrafındaki tezhip ise Rikkat
Kunt tarafından yapılmıştır. Yedi ve sekizinci sayfalarda, Osmanlıca yazılmış sunuş metni İsmail Hikmet Ertaylan imzalıdır. Dokuzuncu sayfa ile altmış altıncı sayfalar arasında her çift sayfaya
bir hattat tarafından bir şiir yazılmış ve karşılıklı her çift sayfa
aynı şekilde bir müzehhib tarafından tezhiplenmiştir.
Divandaki şiirler; Hacı Kâmil Akdik, Necmeddin Okyay, Mustafa Halim Özyazıcı, Macid Ayral, Nuri Korman, Abdülkadir Yada,
Mehmed Bahaeddin, Hamdi Yazır, Mahmud Yazır, İbrahim Sâfi,
Feyhaman Duran, Şeref Akdik ve Ali Alparslan tarafından farklı yazı çeşitleri ile yazılmıştır. Albümdeki tezhipler başta Rikkat
Kunt ve Muhsin Demironat olmak üzere Feyzullah Dayıgil, Şükran Baykut, Kamuran Soyuak, Selva Altunarut, Ferhunde Orgun,
Sıtkı Elçin, Dündar Tahsin Aykutalp, Feyzi Erce ve Serap Türegün
tarafından büyük bir özen ve sabırla yapılmıştır. Eserdeki minyatürleri ise Hüseyin Tahirzâde Behzat ve Selim Turan hazırlamıştır.
Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerinden biri olan 66
sayfalık, 25x40 cm. ölçülerindeki bu muhteşem eserin cildi ve
cilt kapağını Prof. Emin Barın yapmış olup, eserin cildi ile Emin
Barın, 1958 yılında “Uluslararası Brüksel Sergisi”nde kitap cildi
birincilik ödülünü ve madalyasını almıştır. Albümdeki cilt kapakları üzerinde bulunan şemse kompozisyon ve uygulama Rikkat Kunt’a aittir.

Yedi yılda tamamlanan Fatih Divanı’nın takibi ve gerçekleştirilmesi maddî olduğu kadar mânevî bakımdan da oldukça ağırdı.
Prof. İsmail Hikmet Ertaylan, yılmadan, usanmadan yıllarca uğraştı. Yavaş yavaş tamamlanan sayfaların hat ve tezhip ücretlerini ayrı ayrı ödedi. Hattat Hâmid Aytaç bütün ısrarlara rağmen
yazamadı. İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü için hazırlanan
bu albüm, yıldönümünde çeşitli yerlerde sergilendi ve çok ilgi
gördü.
Rikkat Kunt’un tezhip hususiyetleri hakkında neler söylersiniz?
Rikkat Kunt’un yaptığı ilk tezhiplerde ilk tezhip hocası İsmail
Hakkı Altunbezer'in etkisi görülür. Bunda İsmail Hakkı Bey’in
öğrencilerine kendi hazırladıkları desenleri düzeltip renklendirmelerini sağlamak yerine, kendi çizdiği tasarımları uygulatmasının etkisi büyüktür. Hocasının tezhipteki tarzı ve öğretiş
şekli kendisini tatmin etmediği için zaten çini atölyesine geçip
Feyzullah Dayıgil ile beraber çalışmaya başlar.
Feyzullah Dayıgil’in Rikkat Kunt üzerindeki etkisi büyüktür.
Nefes darlığı hastası olan ve gerek çini, gerekse tezhipte klâsik çizgiler doğrultusunda desen çizmekte büyük bir usta olan
Feyzullah Dayıgil, hastalığı nedeniyle renklendirme yapamaz
ve klâsik tarzda çizdiği desenleri Rikkat Kunt boyar. Böyle ortaklaşa hazırladıkları tezhip örneklerinde yine (desen Feyzi,
tezhip Rikkat olarak) ikisinin de imzası bulunmaktadır.
Feyzullah Dayıgil’in düzgün tezhip desenleri ve saz yolu tarzındaki halkâr desenlerinden etkilenen Rikkat Kunt’un bu tarzda
yaptığı eserlere sıkça rastlanmaktadır. Klâsik tarz tezhip anlayışına sahip olan Necmeddin Okyay da gösterdiği örneklerle
Rikkat Kunt'u yönlendirmiştir.
Rikkat Kunt’un tezhipte kendi kişiliğini ve üslubunu yakalamasına Feyzullah Dayıgil ile beraber yaptıkları çini çalışma
ve araştırmalarının da büyük etkisi olmuştur. Çünkü Rikkat
Kunt’un tezhip ve halkârlarındaki hatâyî yaprak ve çiçekleri,
çinide kullanılan yaprak ve çiçekler kadar zengin ve muntazamdır. Hatâyîler, sanatçının elinde adeta dans ediyor gibidir.
Halkâr tezyinatlarında desenlerin köşe ve ortalarındaki çiçekler büyükçe ve detaylı, diğerleri ise bunlara nazaran daha sade
ve ufaktır. Desende çiçekler ve yapraklar dengeli bir biçimde
yerleştirilmiş ve gerekli yerler de boşluklar, yapraklar ve hafif kıvrımlı çizgiler ile doldurulmuştur. Sanatçının tasarımlarına bakıldığında, desenler bir bütünlük gösterir. Yani bütün
desen aynı anda göze çarpar. Halkâr desenlerinde hurde rûmî
ulamalarına, yaprak ulamalarına ve bazen de bulut motiflerine yer vermiştir. Yapraklar üzerinden ve altından çıkan yarım
pençler ve hatâyîler ile dallara sarılmış özgür yapraklar, Rikkat
Kunt'un halkâr desenlerinde sıkça görülen motiflerdir. Çok
dişli yaprakların kıvrım dişleri ile yaprak damarları muhakkak
çizilmiştir.
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Fatih Dîvânı’ndan...
Tezhip: Fatma Rikkat Kunt (Mehmet Rado Koleksiyonu).
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Şeyhülislâm Yahya Dîvânı’ndan şiir, yazı.
Hat: Macid Ayral Tezhip: Fatma Rikkat Kunt (MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonu).

Halkâr süslemelerinde, zemin ya kâğıdın kendi rengidir ya da
plâka boyalar ile boyanmıştır. Kâğıdın kendi rengi üzerine yapılan halkâr desenlerinde motifler altın ile boyanıp ya altın ile ya
da lacivert, kırmızı ve çoğunlukla siyah renk ile tahrirlenmiştir.
Kâğıdın kendi rengi üzerine yapılan halkârlar muhakkak mührelenmiştir. Plâka boya ile hazırlanmış zeminlerde ise halkâr yapılırken yalnızca altın kullanan Rikkat Kunt, çoğunlukla bu tarz
çalışmayı tercih etmiştir. Zemin rengi olarak bordo, kahverengi,
yeşil, lacivert ve siyahı kullanan Rikkat Kunt, bazen çiçekleri
sarı altın, yaprakları ise yeşil altın ile renklendirmiştir.
İç pervazlarda altın veya renkli (özellikle açık yeşil ve mavi) zemin üzerine zencerek, negatif hatâyî motifleri ve üç iplik rûmî
ulamalar kullanan Rikkat Kunt, bazen üç iplik rûmîleri tahrirlemiştir. İç pervazına tezhip yaptığı eserleri de vardır.
Zemin doldurmalı, tezhiplerde önceleri altın ve laciverte ilâveten küf yeşili, gri, kırmızı, pembe, siyah gibi renkleri zemin
rengi olarak kullanan Rikkat Kunt, daha sonra zemin renkleri
olarak lacivert tonları ve altın tonlarını tercih etmiş, bazen de
ufak alanlarda siyah kullanmıştır. Tezhip desenlerindeki çiçekler sade ve detaysız penç, gonca ve hatâyî çiçekleridir. Dallar ve
yapraklar altın ile çiçekler ise kat kat (açıktan koyuya) renklendirilmiştir. Çiçek rengi olarak pembe, mavi, yeşil, sarı, leylâk,
turuncu ve kırmızı tercih ettiği renklerdir ve bu renklerde daima canlılıktan kaçınmıştır. Çiçeklerin en dış kısmı beyaz ile
sınırlandırılıp, siyah ile tahrirlenmiştir. Bu çeşit renklendirme
Rikkat Hanım tezhiplerinin en belirgin özelliğidir. Çiçeklerin
ortasını, çiçekleri boyadığı rengin koyusu ile gölgelendirmiştir.

Gölgelendirme peçlerde noktalar şeklinde, gonca ve hatâyîlerde
ise inceden genişleyen çizgiler şeklindedir.
Rikkat Kunt, kompozisyona son derece hâkim bir sanatçıdır.
Yaptığı tezhip hiçbir zaman yazıyla yarışmaz. Sanatçıya göre
tezhip, yazının giysisidir ve asla yazının önüne geçmemelidir.
Dolayısıyla bu ilkeyi çalışmalarında açıkça görürüz. Gözü yormayan sade, ancak zarif, zengin ve insan ruhunu dinlendiren
çalışmalarla karşımıza çıkar. Tasarımları daha çok zarif hatâyî
motiflerinden oluşur. Desenler birbirine benzer gözükse de
mutlaka birbirinden farklıdır. Desenlerinde rûmî ve bulut motifleri hatâyîlerle uyumlu bir şekilde kullanılmıştır. Klâsik tezhip ve halkâride hatâyî motifleri ağırlıktadır ve Rikkat Kunt ile
hatâyî motifleri altın çağını yaşamıştır.
Oldukça velud bir sanatkâr olmasına rağmen sergi açmayı
düşünmemiş. Bu keyfiyet nasıl telif edilebilir?
Rikkat Kunt, yaptığı tezyinatlardan keyif alırdı; mutlu olurdu.
Bir eserin tezhibini tamamladıktan sonra karşısına alıp bakmanın herkesin anlayamayacağı bir mutluluk olduğunu ifade ederdi. Bu keyif ona yeterdi. Şahsi bir sergi açacak kadar elinin altında eser de yoktu zaten. Tüm eserleri bir yerlerde sanatseverlere
mutluluk vermekle görevliydi.
Sizce kamuoyu ve sanat camiamız Rikkat Hanım’ın kadrini
gereğince idrak edebilmiş midir?
Sanat camiamız ve kamuoyu hangi sanatkârın kadrini gereğince
bilmiş ki? Bir sanatkârın kadri, kıymeti ortaya koyduğu eserlerin
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Fatih Dîvânı’ndan...
Hat: Hamdi Bey.
Tezhip: Fatma Rikkat Kunt

maddi kıymetine göre değerlendiriliyor. Vakti zamanında çoğu
zorlukla hayatını idame ettirmeye çalışan sanatkârların bugün
eserleri yüksek bedellerle satılıp alınıyor. Ancak o sanatkârlar
ve nasıl bir zorlu süreçten geçtikleri hakkında bilgi eksikliği var.
Hatırasının yâd edilmesi için neler yapılabilir?
Rikkat Kunt ve diğer hocalarımızı yâd etmek için neler yapılmaz
ki? Hocalarımızın tarzlarını ve sanat anlayışlarını en iyi şekilde
koruyup kendi sanat anlayışlarımızı da ilâve ederek, hocalarımızın eserlerini ihtiva eden sergiler açılabilir, adlarına yarışmalar
düzenlenebilir, konferans ve sempozyumlar yapılabilir, armağan kitapları hazırlanabilir –ki “Rikkat Kunt’a Armağan” kitabı
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyeler önemli sokak ve
caddelere kültür ve sanatımıza hizmet etmiş kıymetlerimizin
isimlerini verebilir. Bir Fâtihâ üç İhlâs okumak en kolayı zannederim…
Geriye nasıl bir miras bıraktı?
20. yüzyıl Cumhuriyet dönemi tezhip sanatındaki gelişme,
Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt ile gerçekleşmiştir. Her iki
sanatkâr da müze ve kütüphanelerde bulunan klasik eserleri incelemiş ve gözleme dayalı bir şekilde klasik üslupta eserler vermişlerdir. Dolayısıyla Rikkat Kunt ve Muhsin Demironat, klasik

üslup doğrultusunda yerine oturmuş kuralları, yüzyılımıza özgü
bizlere yön vermiş motif ve tasarımlar ile güzeli, doğruyu ve sevgiyi bırakmışlardır.
Bugünün ve yarının sanatkârlarının Rikkat Hanım’dan alması gereken dersler/örneklikler nelerdir?
Rikkat Kunt’dan bir sanatkâr ve insan olarak alınması gereken
çok ders var. Uğraşılan alanı sevmek ve ciddiye almak, çok çalışmak, araştırma ve gözlem yapmak, sabırlı olmak, cömert olmak,
güzel insan olmak, güzeli biriktirmek, paylaşmak ve bunu yansıtmak…
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Rikkat Kunt, Emin Barın, Süheyl Ünver, Hamit Aytaç, Mahmut
Öncü, Ali Alparslan gibi hocalarla, kıymetlerle birebir tanıştığım
ve onlardan feyz aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.
Bıraktıkları miras çok mühim ve hepimize yetecek kadar zengin.
Yeter ki kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Tüm hocalarımı sevgi ve rahmetle anıyorum…
İlginiz için teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
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Fatih Dîvânı’ndan...
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı.
Tezhip: Fatma Rikkat Kunt

A L İ A L PA R S L A N ( 1 9 2 2 - 2 0 0 6 )

ALİ ALPARSLAN HOCA MEŞREBİ BÎ MİSL-Ü BÎ BEDEL İDİ
Ali Alparslan’ın doğum tarihi olarak nüfus kaydında 1923
yazıyor olmakla birlikte, 1922 yılında Selanik-Demirhisar’da dünyaya gelmiştir. Annesi Atiye Hanım, babası
Mehmet Çavuş’tur. Ali Alparslan ismini kullanmakla birlikte nüfus cüzdanında ‘Büyük Zafer’den ilhamla Muzaffer Ali Alparslan yazmaktadır.
Henüz bebek denilecek yaştayken ailesi ile birlikte Çorlu’nun Yeniçiftlik beldesine göç ettiler. Kısa bir süre sonra annesi Atiye Hanım ve kız kardeşi Hikmet Hanım ile
birlikte İstanbul’a, Üsküdar’a yerleşmeye karar verdiler.
Babası Mehmet Çavuş, Demirhisar’a gittiği esnada Yunanistan sınırı kapatılınca, Ali Alparslan’ın babasına kavuşması ancak mübadele ile mümkün olurken, bu tarihte altı
yaşlarını sürmekteydi.
Ali Alparslan, Üsküdar 47. İlkokulu’nu ve Paşakapısı Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Haydarpaşa Lisesi’nde okudu.
Yüksek tahsil için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve buradan, “Manzum Lügatler ve Tuhfe-i Vehbî’nin
Alfabetik Tertibi” serlevhalı teziyle 1947 yılında mezun oldu.
Evvelemirde akademik kariyer yapmak istedi; fakat mezun olduğu yıl, okulunda asistanlık için münhal bir kadro
bulunamadı. Hocalarından Ali Nihat Tarlan’ın tavsiyesi
üzerine burslu olarak İran’a gitti. 1951 yılına kadar kaldığı Tahran Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı okuyarak
“İran Millî Bayramlarının Fars Edebiyatı’ndaki Akisleri”
konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Türkiye’ye
dönüşünde 1952 yılında askerlik vazifesini yerine getirdi.

Vatanî görevinden sonra 1953 yılında Başbakanlık Arşiv
Genel Müdürlüğünde 11 aylık memuriyet tecrübesinin ardından 1954 senesinde Dışişleri Bakanlığına intisap etti.
İki yıldan fazla çalıştığı “Hariciye”nin Protokol Dairesinde
diplomatik kuryelik vazifesini üstlendi.
Edebiyat ve sanat alanında uzmanlaşmak için Bakanlık’taki görevinden ayrılarak 1957 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Farsça ve İslâm Tarihi Bölümünde akademisyenliğe ilk adımını attı. Bu görevde 9 ay
müddetle kaldıktan sonra Ankara’da tanıştığı Fahir İz’in
daveti üzerine 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türkoloji Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1961’de “Âşık Paşa’da Tasavvuf” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı.
1963-1966 yılları arasında Londra Üniversitesi Scholl of
Orientaland Studies’te Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 3 yıl süren İngiltere’deki hizmetinin ardından İstanbul’a dönerek İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine devam
etti. 1967-1968 öğretim yılında ise ABD’nin Chicago Üniversitesi’ne giderek Yakın Şark Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı dersi verdi.
İstanbul’a dönüşünde 1968 yılında “Câvidânnâme’nin Nesîmî’ye Tesiri” adlı teziyle doçent oldu. Bu dönemde Süheyla
Artemel’in ve mezkûr okulun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurucusu Fahir İz’in daveti üzerine 1971 yılından
itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde derslere girdi. Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki görevinin ardından akademik hayatını
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ALİ ALPARSLAN (1922-2006)

ALİ ALPARSLAN (1922-2006)

Ali Alparslan’ın Londra’dan İstanbul’a gönderdiği bir zarf.
(İ. Ethem Gören Koleksiyonu)

Ali Alparslan’ın talebesi A. Sabri Mandıracı’ya gönderdiği
hat meşki mektubu.
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Eski Türk Edebiyatı Bölümünde sürdürdü. 1980 yılında “Kadı Burhaneddin
Divanı’ndan Seçmeler” isimli teziyle profesör oldu. 1980-1989
yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün müdürlük görevini deruhte etti.
1989 yılında İstanbul Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde yazı dersleri vermeye başladı. Aynı dönemde Süleymaniye Kütüphanesi’nde de hat taliplilerine hüsn-i hat sanatını öğretti.
24 Ocak 2006’da vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii’nde
kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Tilmîz-i Necmeddin
Ali Alparslan 1944 yılında Necmeddin Okyay’dan ta’lîk
yazı dersleri almaya başladı. Necmeddin Okyay, Ali Alparslan’a ebru yapmayı da öğretti. Ali Alparslan bununla birlikte asıl mesaisini yazıya hasretti. Ta’lîk yazısında
karar kılmasında hocasının “Ta’lîk yazan pek yok, sen ta’lîk yaz”
tavsiyesi etkili oldu. Ali Alparslan, Necmeddin Okyay’dan
ta’lîk ve rika‘ öğrenerek icâzet aldı.
Ali Alparslan, Mustafa Halim Özyazıcı’dan dîvânî ve celî
dîvânî yazılarını meşk etti. Dîvânî ve celî dîvânî yazı çeşitleri günümüze Mustafa Halim Özyazıcı-Ali Alparslan
silsilesiyle ulaştı.
Osmanlı Cihan Devleti ile günümüz Türkiye’si arasında sanat
köprüsü vazifesi gören Necmeddin Okyay ve Mustafa Halim
Özyazıcı gibi iki büyük üstaddan hüsn-i hattın inceliklerini

öğrenen Ali Alparslan, hat sanatı çevrelerince son dönemin
en mühim hat siması olarak kabul edilmektedir.
Ta’lîk, şîkeste ta‘lik, dîvânî, celî divanî ve rika‘ yazı nevilerinde yüzlerce esere ketebe koyan Ali Alparslan, İstanbul’un
selâtîn camileri başta olmak üzere pek çok camide ve dinî
mimarî eserlerinde gerçekleştirilen yazı restorasyonu projelerinde bilirkişi ve danışman sıfatlarıyla görev aldı. Hat
müsabakalarında jüri heyeti üyeliklerinde bulundu.
İcazet verdiği öğrenciler
Ta’lîk yazı nevinde Ali Toy, Muhammed Zekeriya, Ahmet Sabri Mandıracı, Tahsin Kurt, Ali Rıza Özcan, Cengiz
Malbeleği, Ömer Darma, Kâzım Hacımejliç, Nusret Çolo,
Mahmut Şahin, Orhan Dağlı, Hüseyin Hüsnü Türkmen;
dîvânî-celî dîvânî yazılarında Ali Benayaş, Bel’id Hamîdî,
Cemal bin Said icazet verdiği talebelerin arasında bulunmaktadır.
Dîvânî, celî dîvânî ve ta’lîk yazıları konusunda çalışmalar
yaptıkları ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Hat
Anasanat Dalında meslektaş oldukları Hüseyin Gündüz ile
birlikte Savaş Çevik ve Davut Bektaş, Ali Alparslan’ın önde
gelen talebelerindendir.
Hayatını edebiyata, sanata, estetik güzelliklere ve münhasıran hat sanatına adayan Ali Alparslan, zarafeti ve beyefendi kişiliğiyle hemen herkesin sevgi, takdir ve beğenisini kazanmıştır.
Kitapları
Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler (Ankara 1977),
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Celî Ta‘lik istif: Hasbiyallahu vahdehû.
Hat: Ali Alparslan (Faruk Taşkale Koleksiyonu).

Ahmed Paşa (Ankara 1987), Şeyh Galib (Ankara 1988), Ünlü
Türk Hattatları (Ankara 1992), Abdülbaki Gölpınarlı (Ankara 1996), Besmele Bahçesi-The Garden of Besmeleh (İstanbul 1998), Osmanlı Hat Sanatı Tarihi (İstanbul 1999), Esmâ-i Hüsnâ Allah’ın Güzel İsimleri (İstanbul 2000).
Ali Alparslan’ın imzaları
Ali Alparslan’ın zarafeti ve beyefendi kişiliği hattının yanında imzalarına da yansımıştır. İmzalarında genel olarak hocası Necmeddin Okyay merhumu zikrederek kendisine ve hocasına Hakk Teâlâ’dan dua talebinde bulunmuş;
bir tevazu göstergesi olarak hatalar içerisinde olduğunu
ifade etmiştir.
Ali Alparslan’ın hat levhalarında çoğunlukla “Ketebehû
Ali Tilmîz-i Necmeddin” imzasını kullandığı tesbitini aktarmak yerinde olacaktır. Bununla birlikte 60 yıllık kamış
kalem serencamında 100 civarında eseri üzerinden tesbit
edebildiğimiz kadarıyla 16 farklı imza kullandığını söyleyebiliriz.

Ketebehû Ali Tilmîz-i Necmeddin
Ali Hâkipây-ı evliyâ Muzaffer Ali pür-hatâ
Sevvedehû Ali Tilmîz-i Necmeddin gufirallahu zünûbehumâ
Ketebehû Ali Tilmîz-i Necmeddin gufira lehumâ
Ali
Ali Tilmîz-i Necmeddin
Nemakahû bende-i Âli Abâ Ali pür-hatâ
Ketebehû Ali
Nemakahû Ali Tilmîz-i Necmeddin
Nemakahû Ali
Meşşekahû Ali
Ali Alparslan
Ketebehû Ali Tilmîz-i Necmeddin gufirallahu zünûbehumâ
Nemakahû Ali Tilmîz-i Necmeddin Okyay gufirallahu
zünûbehumâ
Nemakahû Ali Alparslan Tilmîz-i Necmeddin gufirallahu
zünûbehumâ
Ketebehû Ali Tilmîz-i Halîm (Celî dîvânî hatlarda)
(Ali Alparslan’ın biyografisine yaptıkları katkılar için merhumun yeğeni
Sinan Gürlen’e ve Prof. Dr. Faruk Taşkale’ye teşekkür ediyoruz.)
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Yakın dönem hat sanatının en önemli âlimlerinden biri olan Ali
Alparslan’ın hatırasını icazetli talebelerinden Hattat Ahmet Sabri
Mandıracı ile birlikte yâd ettik.
Ali Alparslan Hoca ile nasıl tanıştınız?
1980 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk
Edebiyatı Kürsüsündeki odasında tanıştım. Bir arkadaşımın ağabeyi tanıştırdı. Benim hatta meraklı olduğumu, kendi kendime
yazmaya çalıştığımı söyledi. Hoca, tebessüm ederek, yaptıklarını
görebilmem için beni yanındaki tabureye oturttu. Bir kalem açtı;
o kalemle, sulu meşk mürekkebiyle rika‘ harflerini yazarak “Buyur
paşam. Sen bunlara bakarak başka bir kâğıda yazıp haftaya getirirsin.” dedi.
Çok sevinmiştim. Çünkü yıllardan beri bu anı bekliyordum. Zira
lise eğitimim esnasında, okuduğum şehir Bursa’da bir hoca aramış;
fakat kimseyi bulamamıştım. Benim hattat olma arzum ortaokul

sıralarına kadar gittiğinden, bulduğum her malzemeyle yazı yazmaya çalışmış ve gıyabında Ali Alparslan ismini öğrenmiştim.
Sonrasında ünsiyetiniz nasıl devam etti?
İlk aylarda sadece meşkimi gösteriyor ve müsaade isteyerek ayrılıyordum. Sonraları meşk bitince hemen çıkmamaya başladım. Gelenlere yaptığı tarifleri ve meşk haricinde odasına gelenlerle yaptığı
konuşmaları dinlemeye başladım. Salı günlerinin öğleden sonraları
hocanın odası çok kalabalık oluyordu ve doktora öğrencilerinden
profesör arkadaşlarına kadar hemen herkes az veya çok oturuyor
ve her vadide sohbet ediliyordu. En korktuğum şey, odasındaki
sandalyelerin dolmasıydı. İşte o zaman bana da yol gözüküyordu.
Ertesi sene askeri öğrenci olmuştum. Yine o günlerde ilk ebru denemelerine başlayınca bu durum hocanın çok hoşuna gitti. Sonra
rahmetli babacığımla tanıştılar ve birbirlerini pek sevdiler. Babam
Armutlu’dan geldiğinde Laleli’de Murat Lokantası’nda buluşup yemek yedikleri bile oldu.
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Celî Ta‘lik kelâm-ı kibar: Fakîr-i pâdişeh-âsâ gedâ-yı muhteşemem.
Hat: Ali Alparslan Tezhip: Çiçek Derman (Tahsin Kurt Koleksiyonu).

Celî Ta‘lik levha: Yâ Mâlike’l-Mülk.
Hat: Ali Alparslan (Tahsin Kurt Koleksiyonu).
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Celî Dîvânî beyit:
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” Muhibbî.
Hat: Ali Alparslan Akkâse ebru: Timuçin Tanarslan.

İcazet sürecinizi anlatır mısınız?
1984 senesi Haziran ayında mezun olunca Maltepe Askeri Lisesine
felsefe öğretmeni olarak tayinim çıktı. İstanbul’dan ayrılınca meşklerimi posta ile göndermeye başladım. Bu yavaş işleyen bir süreç
oldu. Tatillerde gidiyordum ama İstanbul’da olduğum günlere göre
hocayı gördüğüm, yazı gösterdiğim zamanlar çok azalmıştı. Bu nedenle icazet yazma işi çok gecikti. İstanbul’dan ayrıldıktan çok seneler sonra, ta 2000 senesine uzadı. Ben yazıya başladığımda hocaya
henüz gelmeye başlamamış talebeleri, benden önce icazet yazdılar.
Nasıl bir öğretim metodu vardı?
Yanındayken yazarak tarif ederdi. Çıkartmalarını yavaş yavaş gösterir, yeni bir derse geçildiğindeki meşki ise son derece hızlı yazardı.
Pek çok kimse onun meşk yazmadaki sür’atine râm olup meşke heves etmiştir. O esnada serî’ül kalem idi.
Şehir dışındaki görevleriniz nedeniyle hocanızla meşklerinizi
mektup üzerinden gönderdiniz. Uzun dönem mektuplaştınız.
Mektuplarda size hattın dışında neler anlatıyordu?
Kısaca haberler verirdi. Şuraya gittik, şöyle yaptık gibi... Mektubunu, eşi Ferihan Hanım’ın selamlarını ileterek bitirirdi.
Hocanızın kaleminden neş’et etmiş bir mektup elinize ulaştığında nasıl bir hissiyat içinde oluyordunuz?
“Sabri Paşa, yazılar gittikçe güzelleşiyor.” ibaresini görmek bütün
sıkıntı ve dertleri unutturan en sihirli şeydi. Kimi zaman ”Aferin”

yazar, kimi zaman da benim yazımın altına imza atarak çok beğendiğini gösterirdi. Bazen de sürpriz yapıp eski kâğıtlar gönderirdi.
İşte o zaman kim tutar beni!
Ali Alparslan, merhum, hat sanatı yönüyle tanınıyor olsa da
ülkemizin önemli Eski Türk Edebiyatı hocalarından biriydi.
Bu alanda pek çok esere imza attı. Ali Hoca’nın Eski Türk Edebiyatı uzmanlığı hat sanatında nasıl yansıma bulmuştur?
Ben felsefe bölümünde okuduğum için bu konuya dair bir mahfuzat ve malumattan aciz kaldım. Tabii bahsettiğiniz o saha başlı
başına bir ihtisas. Fakat bendenizin, terazisinin tartamayacağı
bir husus. Buna rağmen şunu söyleyebilirim ki yazdığı ibare ve
metinler tabii olarak edebiyat ağırlıklı olmuştur veya kendisinden
yazı talep edenler eski edebiyat camiasından oldukları için istekleri de o vadide idi.
Edebiyat Fakültesi’nin şahs-ı mânevîyesinde merhum Ali Alparslan’ın işgal ettiği mevkie dair neler söylemek istersiniz?
Özellikle sanat ve ilmi şahsında birleştirmesi onun en bariz hususiyetiydi. Kanaatimce bu yanıyla da herkes tarafından bilinir, sevilir
ve sayılırdı. Kürsü başkanlığı yaptığı sırada herkesin illallah dediği bir zata haddini bildirmesi, onun şerrinden kurtulan talebe ve
asistanlar tarafından dilden dile dolaşırdı. Yumuşak başlıydı ama
bazen kimsenin tahmin edemeyeceği kadar metin ve musîr olurdu.
Sevilen ve saygı duyulan bir hocaydı.
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Ali Alparslan’ın, hocası Necmeddin Okyay’a ait Celî Ta‘lik Mail Kıta.
Tezhip: Belma-1956 (İ. Ethem Gören Koleksiyonu).
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Fakültede sizce kıymeti takdir edilebilmiş midir?
Bendeniz fakültede, talebe gözüyle, takdir veya takdirsizlik gibi bir
hususa şahit olmadım.
Geleneksel sanatlar camiamız açısından Ali Alparslan Bey ne
ifade ediyordu?
Çok mühim bir yer işgal ediyordu. Necmeddin Efendi ve Halim
Efendilerden öğrendiklerini bizlere aktararak bugüne gelmemizi
sağladı. Tereddütsüz söyleyebilirim ki ta‘lik, divanî, celî divanî
ve rika‘ yazılarının Türkiye’deki varlıklarını büyük ölçüde ona
borçluyuz. Bugün bu yazıları yazan hattatların çoğunun şecereleri ona ulaşır. Teşvik etmeyi çok iyi bilirdi. Yazılar iyi olmasa
bile “Bir kere daha yazmalı, pürüzleri gidermek lazım.” şeklinde tebessümle söyleyerek tekrar ettirirdi. Meşkini beğenmediği
kimseye olumsuz sayılabilecek bir söz veya davranışına hiç şahit
olmadım. Kibarlık onun daimi hâliydi.
Beyefendi bir kişiliği vardı. İstanbul beyefendisiydi. Alvarlı
Efe Hazretleri’nin “Âşık der inci tenden/İncinme incitenden/
Kemalde noksan imiş/İncinen incitenden” mısraları hüvesi
hüvesine Ali Alparslan için yazılmış dersek sezadır. Ali Hocamızın naif insanî yönlerine dair neler söylemek istersiniz?
Çok kimsenin kolay kolay fark edemeyeceği kadar hassas bir
ruha sahipti. Sizi ne kadar sevdiğini hiç söylemez; ama öyle bir
yerde, öyle bir şekilde gösterirdi ki şaşırırdınız, gözleriniz dolardı. Sonra da “Ne var Paşam bunda, ne olacak?” derdi. Biçimsiz
bir davranış, düşüncesiz bir söz onu öylesine incitirdi ki kimse
tahmin edemez. Belli etmez ama yeri geldiğinde, konusu açıldığında “Gönül bir şişedir ki kırıldıktan sonra kenet tutmaz.”
sözünü söylediğinde anlaşılırdı. Bir gün arkadaşı Prof. Cem Dilçin’e -o da rahmetli oldu– bir mektup göndermiş: Bembeyaz bir
kâğıt, tam ortasında o inci gibi yazısıyla “özledim” yazıyor. Sadece ve sadece “özledim.” Her anlatışında rahmetli Cem Bey nasıl
duygulanırdı bilemezsiniz.

En bariz vasfı neydi?
Gösterişten uzak olmasıydı. Âlâyiş ve büyüklenmenin onda izi yoktu. Haset ve kıskanma gibi bir davranışına şahit olan bir fani olabileceğine inanmam, inanamam.
Necmeddin Hoca ile çok özel bir münasebetlerinin olduğunu;
hocasının ismini yazılarında yaşatma gayretinde bulunduğunu, eserlerinin altına mütemadiyen “Ketebehû Ali Tilmîzi Necmeddin” imzasını koyduğunu biliyoruz. Bildiğimiz
bir başka keyfiyet de Ali Alparslan’ın, güle meftun hocasına
Londra’da bulunduğu yıllarda gül kataloğu gönderdiği. Merhuma dair size neler anlatırdı?
“Hocayla talebe, etle tırnak gibidir.” derdi. Bu söz Necmeddin Efendi’ye aitmiş. Çok sık tekrarlardı. Yine Sami Efendi’nin sözü: İnsanı
hocalarından ölüm ayırır. O hocasına öyle bağlıydı, bize de o duyguyu aşıladı. İstanbul’a geleyim de hocaya uğramayayım, olacak şey
değil. Nişanlım: “Sen bana geliyorum diye aslında hocana geliyorsun.” derdi. “Hocasının sahip olduğu meziyetlerini bir kefeye, bütün talebelerinkini toplayıp diğer bir kefeye koysan hocanın yarısı
bile etmez.” derdi. Kendisinde hocasının çok az yazı ve ebrusu olduğu söylenildiğinde ”Ne yapalım, isteyemezdik ki agacığım, ayıp
gelirdi.” derdi. Hocasına olan sevgisi muazzam bir saygı ile çepeçevre kuşatılmıştı.
Necmeddin Okyay-Ali Alparslan örneğinden yola çıkarak hoca-talebe ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair neler söylemek istersiniz?
Vefa eksenli olmalıdır. Talebe vefakâr ise hakiki talebedir. Hoca hayatta oldukça hocadan ayrılınmaz. O hep hocasıdır insanın. Nasıl
ki kaç yaşına gelirsek gelelim anne-babamız hep anne babamızsa;
ne olursak olalım, hangi başarıya ulaşırsak ulaşalım, hoca da hep
hocadır ve talebesi hep onun gerisindedir; hep ona şükran ve minnet borçludur. Anne ve babasını kaybetmişse insan, şayet hocası
da yaşıyorsa, hocasından daha aziz bir varlık tasavvur olunamaz
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Ali Alparslan’ın, hocası Necmeddin Okyay’dan aldığı ta‘lik
İcazetname (Prof. Dr. Faruk Taşkale fotoğraf arşivi).

Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Ali Alparslan. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

kanaatimce. Babamla aynı yıl içinde, beş ay arayla vefat etmeleri de
başka bir tecelli oldu benim için.
Ali Alparslan’ın ifadesiyle nestâlik dediği yazısının alamet-i
farikası nedir?
Zariflikteki metanettir. Hem zarif hem de metin ve muhkem olur.
İmparatorluğumuzun haşmeti gibidir o yazı. Hem haşmeti hem
de yumuşaklığı, adeta şefkati ve rikkati görürsünüz. Bir şeyle setr
olunmaz, ne ise ortadadır. Harekeye, tirfile, tezyini işarete sığınmadan her şey meydandadır. Ecdad-ı izamımızın İranlılardan alarak
öz evladı yaptıkları bir bedia-ı mücessemedir.
Hocanızın imzasız bir yazısını gördüğünüzde kendisine ait olduğunu nasıl tefrik edebilirsiniz?
Umumiyetle mürekkebinden ve tabii ki hurufatının hususiyetinden. Şayet meşkse mutlaka aharsiz kağıda yazılmıştır. Levha olacak
yazılarına bile güzel kâğıtlar bulamazdı. Kendisinin kâğıt yapacak
vakti de hâli de yoktu. O zamanlar kimin aklına gelirdi aharlı kâğıt
satan dükkanlar açılacağı? Biri söylese katiyen inanmam, rüyada
görsem hayra yormazdım. Nereden nereye!
Ta‘lik sanatında sizce yeri doldurulabilmiş midir?
Böyle bir şeyin imkânı yok. Talebelerinden hangisi “Tilmiz-i Necmettin” diye imza atabilir ki? Hocanın yazdıklarını bir kenara koysak

bile -ki bu da olamaz ama- bu hususiyetiyle bile yerinin doldurulması
imkânı yoktur. Bugün ta‘lik yazıyı usulünce yazanların membaı ve
menşei odur. Böyle bir misyonun yeri dolabilir mi efendim?
Bu noktada talebelerine/kamuoyuna/sanat camiamıza düşen
görevler nelerdir?
Yazıyı ondan öğrendikleri gibi ve onun önem verdiği hattat ve yazılar ışığında sürdürmek, talebelerinin en birinci vazifesi. Onun “hâlini” yaşamak da en zor ikinci vazifeleri. O “hâl” olmadan ne hoca
anlaşılır ne de yazı sanatımız. Bu sonuncu mütalaa tamamıyla bendenizin ve indîdir.
Hâl derken neleri kast ediyorsunuz?
Hâl derken tavrı, üslubu, sanata dair telakkisini kastediyorum. Kamuoyu ve sanat camiası da bu dünyadan bir Ali Alparslan’ın gelip
geçtiğini bilmeli. Onun bugüne gelmemizdeki emeği, hizmetleri
ödenemez.
Halim Efendi’den de divanî yazıyı öğrenerek talebelerine öğretti. Bir nevi Osmanlı, Türk yazısı, saray yazısı olan divanînin
yaşatılmasını temin etti. Divanî yazı nev’ine yaptığı hizmetlere dair neler söylemek istersiniz?
Divanî ve celî divanî sizin de dediğiniz gibi bugüne onun eliyle ulaştı. Malumları, bu yazılar Osmanlı Devleti’nin resmi evrakının, gizli
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Celî Ta‘lik Hadis-i Şerif: “İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemâl”
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Ali Alparslan Hoca’nın talebesi Tahsin Kurt’a ait Celî Ta‘lik Besmele.

evrakının yazıldığı yazılardı ve yeminli hattatlarca yazılırdı. Üzerlerinde tahrifat olamasın diye aharsız kâğıtlara yazılırdı. İşte böyle bir
kültürü biz bugün onun sayesinde yazıyoruz.
Günümüz sanat camiasının, bir adım öte insanlık âleminin
Merhum Ali Alparslan’dan alması gereken dersler nelerdir?
Meşrebi bî misl-ü bî bedel idi. Her şeyin karşılık dünyası hâline geldiği günümüzde onun karşılık beklemeden yaptıkları daha bir önem
kazanıyor. Her isteyene yazı, her isteyenin tezini okuma onun hep
yaptığı bir şeydi. Tatilinden, istirahatinden hep feragat eder; gitse
bile yanına bir şeyler alır da giderdi. Bu şekilde çalışan çok insan
vardır ama onun gibi karşılıksız çalışan zordur bugün için.

Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Ne sağlığında ne de vefâtından sonra Ali Alparslan’a Armağan adlı
bir kitap çıkmadı. 2016 yılı, vefatının onuncu yılıydı; pekâlâ yapılabilirdi ama yapılmadı, yapılamadı. Bu talebimi bir de sizin vasıtanızla iletmek isterim. Alâkanıza çok teşekkür ederim. Hocamıza
gösterdiğiniz kadirşinaslık için çok sağ olunuz efendim.
Biz de nazik ilginiz için teşekkür ederiz Sabri Bey…
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Âyet-i kerîme: Fefirrû ilallâh.
Hat: Ali Alparslan Hoca’nın talebesi Tahsin Kurt. Tezhip: Nazlı Durmuşoğlu.

Celî Ta‘lik âyet-i kerîme: Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn(e).
Hat: Ali Alparslan’ın talebesi A. Sabri Mandıracı.

Bu bölümde hat sanatının mektepli ve alaylı ustası, “Hocaların Hocası” Dr. Hüseyin Gündüz
ile, katı‘, ebru ve tezhip sanatlarımızı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en iyi bir
şekilde temsil eden Ahmet Çoktan’ın sanat ve estetik dünyalarına nazar ediyoruz.

HÜSEYİN GÜNDÜZ

BİR HATTAT PORTRESİ:
Hüseyin Gündüz, 1961 yılında Kayseri’de doğdu. 1976 yılında, Prof. Dr. Muhittin Serin’den sülüs, nesih ve rika‘ yazılarını meşk ederek hat sanatına başladı. Süleymaniye Camii
baş imamı Hâfız Saim Özel’den nesih yazısını meşk etti.
1976-1982 yılları arasında Hamit Aytaç’tan sülüs ve nesih; Kemal Batanay’dan ise nesta‘lik yazılarını meşk etti ve bunun
sonucunda Hamit Aytaç’tan sülüs-nesih icazetini aldı.
1982-1984 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen hat derslerine katıldı. 1984 yılında
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
1980-1987 yılları arasında Prof. Emin Barın ile hat sanatının incelikleri, yazı tetkiki, kûfî, divanî yazı ve yazı restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı.
1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat
Dalında araştırma görevlisi oldu. 1988 yılında “Şeyh Hamdullah ve Karahisârî Ekollerinin Karşılaştırılması’’ konulu
tez ile yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılına geldiğimizde ise, “Hat Sanatının Estetik Öğeleri” konulu tez çalışması ile “Sanatta Yeterlik” yaptı ve aynı yıllarda Prof. Dr. Ali
Alparslan ile hat konusunda çalışmalar yaptı. 1996 yılında
yardımcı doçent oldu ve aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Hat Anasanat Dalı Başkanı olarak atandı.

Hâlen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalında
öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilere katılmıştır.
Yerli ve yabancı devlet adamları ve tanınmış kişilere tuğralar yapmıştır.
Hat sanatı ile ilgili 100 kadar sergiye katılmıştır ve Sadberk
Hanım Müzesi’nde, yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.
Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi ve birçok özel koleksiyonda bulunan el yazmalarının restorasyonlarını yapmıştır.
Hat sanatı ile ilgili 30 kadar makalesi bulunan sanatçının
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış 5 kitabı ve katalog
kitapları bulunmaktadır.
Hat Sanatı ile ilgili bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.
Özel koleksiyonerlere ve müzayede kuruluşlarına geleneksel sanatlar konusunda danışmanlık yapmaktadır.

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Muhakkak, Sülüs, Celî Sülüs Hilye-i Şerîfe.
Hat: Hüseyin Gündüz
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Hüseyin Gündüz çalışırken.

HEM MEKTEPLİ HEM DE ALAYLI SANATKÂR: DR. HÜSEYİN GÜNDÜZ

Dr. Hüseyin Gündüz 44 yıldır hurufatın içerisinde olan mâhir bir sanatkâr.
Osmanlı ile Cumhuriyet arasında köprü vazifesi gören son devrin en mühim sanat sîmalarına yetişerek kendilerinden ders, ilham ve feyz alan Hüseyin Gündüz, yarım asra yaklaşan sanat yolculuğunda bir yandan yüzlerce
levhaya ketebe koyarken diğer yandan bir o kadar yazıyı, kitabı ve levhayı
da restore ederek sanat camiamıza kazandırmış.
Üstad Gündüz’ün hiç şüphesiz en önemli hizmetlerinden biri de Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hat sanatı tahsili görmekte olan öğrencilere verdiği dersler, aktardığı hat sanatının büyük medeniyet irfanı…
Şimdiye kadar 100’ün üzerinde karma sergiye katılan sanatkâr Gündüz,
40 yılın birikimiyle dört yıl önce “Harflerin Ötesi” serlevhalı ilk kişisel sergisini açmıştı.
Nesih, sülüs, ta‘lik, divanî, kûfî yazı nevilerinde birbirinden âlâ eserler ortaya koymakta olan Hüseyin Gündüz, aynı zamanda dünyanın önde gelen
tuğrakeşlerinden biri.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Gündüz ile dünden bugüne, bugünden
yarına hat sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
Güzel sanatlarla irtibatınız nasıl başladı?
Çocukluktan beri zaten yapımda güzel sanatlara karşı var olan alâka, lise
sıralarında mûsiki ve hat sanatı ile tezâhür etti.
1975 yılında lisede mûsiki dersine gelen hocam Muhiddin Serin’den yazı
meşk etmeye başlayarak hat sanatı ile tanıştım. Muhittin Serin Hocam’dan
sülüs, nesih ve rika‘ yazılarını öğrendim. Daha sonra Süleymaniye Camii baş
imamı Hâfız Saim Özel’in nesih derslerine katıldım. 1976 yılından itibaren
vefâtına kadar Hamit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ettim ve kendisinden sülüs-nesih icazetimi aldım. Aynı dönemler içerisinde Kemal Batanay’ın ta’lîk derslerine katıldım. Bu arada 1980 yılında tanıştığım Prof. Emin
Barın Hocam ile 1987 yılında vefatına kadar hat sanatının incelikleri, yazı
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Sülüs-Nesih Levha: İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Betül Gündüz Demir

tetkiki, kûfi, dîvânî ve celî dîvânî yazıları ve yazı restorasyonu konusunda
çalışmalar yaptım. Bu süre içerisinde Çemberlitaş’ta bulunan Barın Yazı ve
Cilt Atölyesi’nde Emin Barın Hocam’ın asistanlığını da yaptım.
1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım.
Üniversitede Hattat Mahmut Öncü, Prof. Ali Alparslan, Prof. Kerim Silivrili, İslam Seçen, Tahsin Aykutalp, diğer hocalarım ve meslek arkadaşlarımla
güzel ve verimli bir başlangıç oldu.
Üniversitede Hattat Mahmut Öncü ile celî sülüs yazısı ve tuğra üzerine
çalışmalar yaptım. Prof. Ali Alparslan ile ta’lîk ve celî dîvânî yazılarını meşk
ettim. Prof. İlhami Turan ile Latin yazısı ve yazı esasları konusunda çalışmalar yaptım.
Hat sanatı sevgisinin gönlünüze düşmesinde hangi âmiller etkili olmuştur?
Hâfız Osman’ın yazdığı Kur’ân-ı Kerîm’ler, Ayasofya Camii’nde Kazasker
Mustafa İzzet Efendi tarafından celî sülüs hattı ile neftî yeşil zemin üzerine yazılan “Allah cc.”, “Muhammed as.” ve Çihâr yâr-i güzîn levhaları çok
etkilemiştir beni. Allah’ın kelâmını en iyi şekilde yazma duygusu ile gelişen hat sanatı adeta mıknatıs gibi çekmişti beni. Küçük harfler daha sonra
anlamlı ve estetik güzel yazılara dönüşmüştü. Celî yazılardaki kalem akışı
ise muhteşem bir estetik görüntü vermekteydi. Kalem, kâğıt, mürekkep,
Allah’ın kelâmını en iyi şekilde yazma duygusu, hat sanatının gönlüme
düşmesinde etkili olmuş âmillerdendir.
Son dönemin en mühim hat sanatı sîmalarından Hattat Hamit Aytaç
Bey’e nasıl intisap ettiniz?

Hâmit Hoca’yı, 1976 senesinde Cağaloğlu Atıf Paşa Hanı’nda hiç terk etmeyi düşünmediği küçük, ancak onlarca hattatın, müzehhibin ve sanatseverin ziyaret ettiği odasında yazı meşk etmek için ziyaret ettiğimde buldum. Böylelikle meşk sürecimiz de başlamış oldu.
Hocanızda sizi ne/neler etkiledi?
Odasındaki kâğıt ve mürekkep kokusu… Bugün müze, özel koleksiyon ve
yapılarda bulunan eserlerin bu odada tasarlanıp hayat bulmuş olması düşüncesi beni çok etkilemişti.
Haftada iki defa bulunma şansına sahip olduğum odasına her gidişimde
ilk günkü heyecanımı yaşamaktaydım. İtinayla yazdığım çalışmalarımı eski
aherli kâğıtlara yapıp götürmekteydim. Çünkü tashih yaparken yazdığı her
harf benim için son derece mühimdi. Beni en çok etkileyen olaylardan
biri de öğrencilerinden meşk karşılığı talep ettiği ücreti bir kâğıda yazıp
yanı başındaki duvara asmış olmasına rağmen, tüm ısrarlarıma karşılık
benden bir ücret talep etmemesiydi. Ben de buna karşılık her derse gidişimde kendisine çikolata, tatlı gibi yiyecekler götürmeyi ihmal etmedim.
Derslerimizin tamamlanmasını müteakip hocamın; “Tamam artık sana bir
icâzet verme zamanı geldi.” demesinden sonra sülüs-nesih bir kıt’a yazarak
icâzetimi aldım.
Geleneksel sanatların Hamit Aytaç, Kemal Batanay, Emin Barın,
Mahmut Öncü, Saim Özel, Ali Alparslan, Muhittin Serin, İslam Seçen gibi önemli isimlerinden meşk dersleri almış, onlarla birlikte çalışma imkânını yakalamışsınız. Üstatların hat sanatı ile ilgili temel
çalışma prensiplerini anlatır mısınız?
Hamit Hoca ile “Rabbiyesir” meşk ederek başladım derslerime. Emin Barın
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Hoca’nın verdiği aharlı kâğıtlar üzerine yazıp götürürdüm çalışmalarımı
ve Hamit Hoca, derslerimi büyük bir ciddiyet ve istekle yaptığımı söyleyip
aharlı kâğıt üzerine düzeltmeleri büyük bir keyifle yapardı. Düzeltmeleri
yaparken kalemin kâğıt üzerinde yürürken çıkardığı ses büyük bir keyif
verirdi. Hâmit Hoca, tam bir “Hoca”ydı.
Kemal Batanay Hocam ile meşk ve sohbetlerin yapıldığı dersler çok keyifli geçerdi. Emin Barın Hocam’a her yazdığım yazıyı eskiz aşamasında ve
sonrasında mutlaka gösterir, eleştirilerini alırdım. Kalemin kalınlık ölçüsünden mürekkebin kıvamına kadar hemen her şeyi istişare ederdik. Kompozisyon konusunda değerli fikirlerini keyifle belirtirdi. Emin Barın, klasik
altyapı üzerine farklı, alışılagelmişin dışında denemeler yapmam konusunda tavsiyelerde bulunurdu. Ferman şeklinde “Nazar duası” tasarımını ilk
kez Emin Hoca ile birlikte tasarladık.
Emin Barın Hoca işini büyük bir disiplin ve keyifle yapardı. Yorulup sıkıldığımızı hissettiğimizde mutlaka ara verip dinlenmemizi ve farklı şeylerle
uğraşmamızı tavsiye ederdi.
En önemli tavsiyesi neydi?
En önemli tavsiyesi kompozisyonu hazırladıktan sonra bir kenara bırakıp
birkaç gün sonra tekrar gözden geçirmemizi istemesiydi. Bu süre içinde
beynimizin dinlenip, kompozisyonu dinlenmiş bir beyin ile tashih etmemizin çok faydalı olduğunu belirtirdi. Emin Barın Hoca ile abi-kardeş gibiydik.
Mahmut Öncü Hoca, genelde bilgisini anlatarak aktarırdı. Tuğra yazmakta
çok maharetliydi. İbâreleri kısa zaman içerisinde şekle sokup kompozisyon
hâline getirirdi. Kendisiyle baba-oğul gibiydik.
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Müsennâ Levha: Müddessir Sûresi 3. Âyet: Rabbini yücelt.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Faruk Taşkale

Saim Hoca ile meşklerimiz Süleymaniye Camii’ndeki odasında olurdu. Babacan, müşfik ve güzel ses tonuyla anlatıp tarif ederdi.
Ali Alparslan ile yazının her çeşidi konusunda istişare ederdik. Tashihleri
çabuk yapar; sohbete daha fazla zaman ayırırdı. Yazı tarihi konusunda aydınlatıcı bilgiler verirdi.
Muhittin Serin Hocam son derece titiz, yapıcı ve aydınlatıcıdır. Güzel bir
yazı gördüğünde duygularını mutlaka yansıtır.
İslam Hoca’dan kâğıt restorasyonu ve murakkaa germe konusunda çok istifade ettim. İslam Hoca bilgi ve tecrübelerini cömertçe aktarır, bir arkadaştır, dosttur. Hiç boş durmaz, çalışırken sohbetini esirgemez. Olmaz diye
bir kavram bilmez. Her şeyin çaresini mutlaka bulur. Çözümsüzlük yoktur
İslam Hoca’da. “Olur diyorsam olur, olmaz diyorsam olmaz.” der.
“Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da
yazıldı.” şeklindeki ‘beylik söz’e, 20 yıl kadar önce “İstanbul hat sanatının başkentidir.” diyerek naçizane bir katkı üretmiştik. Ecdadımızın hat sanatına hizmetlerine yönelik kanaatlerinizi almak isterim?
Ecdadımız İslâm dinini kabul edince ayrı soydan, tamamen farklı bir yazı
ile karşılaştılar. Karşılarında fazlaca bir estetik özellik taşımayan, yalnızca
okuma yazma aracı olan Arap yazısını buldular. Sanatkâr dedelerimiz Arap
yazısını Türk kültür ve estetik anlayışı doğrultusunda kendine özgü bir
sanat yazısı hâline getirdi. Bugün cami, mimarî eserler, kitabeler, mezar
taşları, müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan nadide el yazmaları; kitaplar, albümler ve levhalar, Türk sanatkârının ince zevkinin ve
estetik anlayışının eseridir. “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de nâzil oldu, Mısır’da
okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü bu gerçeği en iyi şekilde ifade eder.
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Sülüs-Nesih Hilye-i Şerîfe.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Atilla Turgut (Mehmet Çebi Koleksiyonu).
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Sülüs levha: Cennet, annelerin ayakları altındadır.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Betül Gündüz Demir
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Batılılaşma etkileri hat sanatında nasıl ve ne türden yansımalar bulmuştur?
Mimarîden resme, müzikten tezhibe kadar bütün sanat dallarımız XVIII.
yüzyıldan itibaren Batı etkisinde kalmasına rağmen hat sanatı günümüze
kadar klasik çizgide başarılı bir şekilde devam etmeyi başarmıştır. Hat sanatı Türk hattatları tarafından nesilden nesile sağlam kurallar ve büyük bir
sevgi ile ulaştırılmıştır.
Hat sanatının ve dahi yazının tekâmül süreçlerinde hangi hususlar
etkili olmuştur?
Hat sanatında, başlangıcından bugüne harflerin anatomik yapılarındaki
arayışlar, değişiklikler ve gelişmeler aynı zamanda harflerin oluşturduğu
genel görünüş, şekil ve istifte de birtakım gelişmelere ve değişikliklere
sebep olmuştur. Yapılanın tekrarından ve benzerinden kaçma ve mistik
duygular içerisinde daha güzele ulaşma isteği, yazının gelişmesinde önemli
bir rol oynamıştır. Yazının kullanılacağı alanın ve malzemenin, dönemin

yönetici ve halkının sanata olan bakış açısının da yazının gelişimindeki etkin rolü küçümsenemez.
Türk Hat sanatının günümüzdeki konumunu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sanatı etkileyen birçok neden vardır. Yöneticilerin sanata bakışları ve sosyo-ekonomik şartlar bahsettiğim nedenlerin başında gelir. Bu bağlamda
diğer geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi hat sanatımızda da kayda değer bir gelişme ve ilgi var.
Devlet kurumlarının ve özel kurumların hat sanatına ilgisi; düzenlenen
kurslar, sergiler, sempozyumlar, yarışmalar hat sanatına olan ilgiyi arttırmakta ve nitelikli eserlerin yazılması konusunda etkileyici olmaktadır.
Sayısı oldukça fazla olan hattatlarımız ve yazılan güzel eserler, yazıya olan
ilginin en belirgin göstergesidir. Ayrıca ülkemizde yurt dışından gelmiş
bulunan kayda değer sayıda hat sanatı ile ilgilenen yabancı öğrenci vardır. Müzayedelerde el yazması eserlerin itibar görmesi, yüksek bedellerle
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Kûfî Kelime-i Tevhîd: Allah, Muhammed.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Murat Uçar
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Mâşâallah.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Nihal Tezcan
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Celî Dîvânî Nazar Âyeti.
Hat: Hüseyin Gündüz
satın alınması, koleksiyonerlerin antika değeri taşıyan eserlerin yanı sıra
günümüz hattatlarına da yazılar yazdırmaları -ki bu eserler de geleceğin
antikaları olacaktır- güzel gelişmelerdir. Güzel yazılar, hilyeler, levhalar
hem fiziksel özellikleri ve içerikleri ile yaşadığımız alanı güzelleştiren, ruhumuzu, gözümüzü, gönlümüzü doyuran eserlerdir, hem de gelecek için
en iyi yatırımdır.
Bir hat levhası hangi hususiyetlere binaen sanat eseri hüviyetini kazanır?
Hat, tezhip, ebru gibi geleneksel sanatların temelinde güzel yatar, eserler
güzeli yansıtır. Hat sanatında belirli kaideler ve ölçüler vardır. Bir harfi
hem müstakil hem de kompozisyon içerisinde olması gereken ölçüden
biraz daha büyük ya da küçük yazmak, harfi ve kompozisyon içerisindeki
etkiyi güzelden uzaklaştırır. Harf kaidelerine ve ölçülerine sadık kalmak,
yazılanı estetik yapar.
Sanat eseri sadece kaide ve ölçülerden meydana gelmez. Yazının estetik
olması, yazılan kâğıdın ya da malzemenin güzel olması, yazı ile bütünleşmesi, kompozisyon ve harflerin kompozisyon içerisindeki oranı ve konumu önemli özelliklerdir. Ve duygular da önemli... Hattatın duygularını

yazdığı yazıya yansıtması, eserin niteliği açısından önemlidir. Tüm bunlar bir yazının sanat eseri olma kriterleridir.
Hat sanatında yeni arayışlar hakkında ne/neler düşünüyorsunuz?
Sanat durağan bir uğraş değildir. Sanatı ve sanatçıyı etkileyen birçok neden
vardır. Diğer sanat kollarında olduğu gibi hat sanatında da başlangıcından
itibaren arayışlar ve gelişmeler vardır. Bu arayışlar daha güzele ulaşma isteği ile olmuştur. Yâkūt el-Müsta‘sımî, Şeyh Hamdullah, Karahisârî, Hâfız
Osman ve Mahmud Celâleddîn dönemlerinin yenilikçileri ve modernistleri olmuşlardır. Güzelin sonu yoktur. Tek güzel “Yaratıcı”dır. Klasik eğitimi
almış, klasik kuralları özümsemiş bir hattatın yenilik denecek yorumlar
yapması bozulmalara neden olmaz. Sanatkâr zaten klasik yazıyı yazıyor ve
özümsemiş olmalı. Tasarımlarda, mürekkep renklerinde yapılan yenilikler
harflerin estetik ölçülerini bozmaz. Sanatkârın gideceği yol kapatılmamalı.
Her şey bir değişim ve gelişim içerisinde, dolayısıyla hat sanatında da günümüze göre estetik özellikler gösteren ve güzeli yansıtabilen yeniliklere
olumlu bakmaktayım.
İlginiz için teşekkür ediyorum.

A H M E T Ç O K TA N

1962 İstanbul doğumlu olan Ahmet Çoktan, 1990 yılında
Fuat Başar’dan ebru icazeti aldı. 1992’de kendi imkânlarıyla “Türk Ebru Sanatı” isimli kitabını yayımladı. 19911993 yılları arasında tasarımlarını ve çizimlerini yaptığı
gravürleri ebru sanatı ile yorumladı. 1994-1996 yılları
arasında İstanbul’un güzelliklerini ve mimarî değerlerini akkâse ebru tekniği ile kâğıt üzerine aktardı. 1996’dan
itibaren 10 yıl boyunca yurt dışında kaldı, bulunduğu
ülkelerde ebru dersleri ve muhtelif sanat seminerleri
verdi, gösteri ve sergiler düzenledi. 3 senesi Japonya, 2
senesi Almanya olmak üzere Avustralya, İngiltere, Malta, İtalya, Kanada, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Cezayir, Singapur, Hollanda, Avusturya,
Tayvan gibi yaklaşık 21 ülkede Geleneksel Türk-İslam
Sanatları ile ilgili tanıtım ve kurslar düzenledi. 2009’da
Katar’da ebru dalında ve 2010’da da tezhip dalında kardeşi Ekrem Çoktan ile birlikte Guinness Dünya Rekorlarına ismini yazdırarak tescil aldı. Günümüze dek yurt
dışında 100 civarında etkinlik düzenledi. 2000 yılında
Hannover’de düzenlen Expo 2000’de Türk standında 5 ay
süresince çeşitli gösteri ve tanıtımlar yaptı. 2008 yılında
İspanya-Zaragoza şehrinde yapılan Expo 2008 Fuarı’nda Katar Devleti adına ebru sanatının tanıtımını yaptı.

Almanya-Gutenberg Müzesi’nde, Japonya-Kashiwazaki
Türk Kültür Kasabası’nda, Japonya’da Takshimaya Mağazalar Zinciri’nde (Nihonbaşi, Shincuku, Takasaki) uzun
süreli sanat çalışmaları yaptı. 2004 tarihinden itibaren
katı‘ sanatı ile ilgilenmeye başladı. 33 hattat tarafından
yazılan “33 Elhamdülillah” tasarımını 8100 saatlik bir
çalışma sonunda katı‘ olarak yorumladı. Eskiden kitap
sanatlarında deri kullanılmasından yola çıkarak ve yapılan çalışmaların daha uzun ömürlü olması düşüncesiyle
çalışmalarında deri kullanmaya başladı. Benzer şekilde,
“40 İsm-i Nebi” çalışmasını da deri üzerinde gerçekleştirdi. İnsanların yaşadığı zorunlu göçleri ve bu esnada
çektiği sıkıntıları, kuşların göçleri üzerinden anlatmayı
hedefleyen çalışmasını, 21 adet 3-4 metrelik sığır derilerini katı‘ yöntemiyle keserek yorumlamaya çalıştı. Genellikle anlatmak veya vurgulamak istediği olaylar üzerinden konulu çalışmalar yapma gayretiyle çalışmalarını
sürdürmektedir. 33 hattatın yazdığı “33 Sübhanallah” tasarımını katı‘ sanatı ile deri üzerine çalışması hâlen devam etmektedir. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından
ebru, katı‘, tezhip alanlarında yeni ve özgün eserler veren
sanatçı, hâlen çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde devam ettirmektedir.
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Deri üzeri katı‘-altın varak: Ahmet Çoktan

AHMET ÇOKTAN

Ahmet Çoktan çalışırken.
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EBRU, TEZHİP VE KATI‘ USTASI AHMET ÇOKTAN’IN SANAT DÜNYASINA YOLCULUK...

Ahmet Çoktan, otuz yıldır öz sanatlarımızla meşgul olan naif bir
sanatkâr. Öz sanatlarımızda ebru ile başladığı yolculuğunu tezhip
ve katı‘ ile güçlendiren Ahmet Çoktan, özellikle yurt dışında açtığı sergiler ve verdiği uzun süreli sanat eğitimleriyle irfanımızın,
kültürümüzün, sanatlarımızın dört bir kıtada temâşâ edilmesine
önemli katkılar sundu.
Ebrunun, tezhibin ve katı‘ sanatının iç dinamiklerine nüfuz ederek kadim sanatlarımızın şifreleriyle ünsiyet kuran sanatkâr Ahmet Çoktan ile sanat ve estetik yolculuğu üzerine hasbihal ettik.
Ahmet Bey, sanat ve estetik güzelliklerle temasınız nasıl
başladı?
Herhangi bir sanat eğitimi almadan kendi geliştirdiğim düz çizgilerle
resimler çiziyor, gemi maketleri yapıyordum. Ablam bir konferansta ebru sanatının varlığını öğrenerek kursa gitmeye karar vermişti.
Benden eşyalarını taşımam için yardım istedi. Birlikte Hikmet Barutçugil’in kursuna gittik. O esnada eski kursiyerleri ebru çalışması yapıyordu. Boyalar suya damlatılıyor, şekiller yapılıyordu. Orada
teknenin birinde birkaç ebru çalıştım. O gün ebru yaptığımı sanıyor,
gelecek haftalar için planlar yapıyordum. Eve dönüp uyumak için
gözümü kapadığım anda boyaların suya kavuşma anını defalarca
yaşıyor ve o esnada uyanıyordum. Gözümü kapadığım anda o olay
tekrarlanıyordu. Bir hafta boyunca bu durum tekrarlandı. Böylece
ben de ebru sanatına başlamaya karar verdim.

Bilahare tekrar rüyanıza girdi mi ebru teknesi?
Hayır, daha sonra bir daha rüyamda hiç görmedim. Belki de buna
fırsat olmadı. Zira ebruya başladıktan sonra hiçbir zaman 4 saatin
üzerinde uyumadım. Bazen uyumadan işe gittiğim oldu. İşten eve
dönüp hemen teknenin başına oturuyordum.
Sonra Fuat Hoca’yı buldunuz. Ebruda Fuat Hoca’dan neler
öğrendiniz?
Hafta sonları benim iple çektiğim, belki bütün bir haftaya denk
bir yoğunlukta geçiyordu. Daha icazet almadan kurs vermeye
başlamıştım. Sultanahmet’te iki yerde kurs veriyordum. Akşam
vakitlerinde de arkadaşlarla Fuat Başar’ın atölyesinde -belki Fuat
Hoca’nın okulunda demek daha doğru olacak- buluşup sohbet
ediyorduk. Gece geç vakitlerde, herkes gittikten sonra, ilerleyen
saatlere kadar ebru ile meşgul olarak yeni çiçek çalışmaları yapıyorduk. Fuat Hoca arada bana “Ahmet şurada iki ebru yap da seyredeyim. Bu işin seyri de çok zevkli!” derdi.
Fuat Hoca bu işin kimyasını, felsefesini ve metafizik boyutlarını bilen ender insanlardan. Fuat Hoca’dan ebruya, hayata ve sanata dair çok şey öğrendim. Zamanla bu sanatların insan ve yaşam üzerinde etkilerini fark ettim. İnsanın evren içinde ne denli
uyumlu ve senkronize bir varlık olduğunu ve ebrunun bir şekilde
muhataplarını manyetik alanına çekip teknede yoğurduğunun
farkına vardım.
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Uzun yıllar ebru ile meşgul oldunuz. Bu süreçte ebru teknesi
size neler öğretti?
Ebru sanatının ve diğer geleneksel sanatların felsefesi bir esasında. Amaç birlikteliği var. Bu sanatlarla sabrı öğreniyorsunuz, bir
de gözlem yeteneğiniz gelişiyor. Sabır, oturup beklemek değildir.
Çalışıp mücadele etmek, bıkıp usanmadan denemek, bu yolda
araştırıp kendini geliştirmektir sabır. Gözlemlerde bulunmak ve
mukayese etmek, deyimleri algılamak, bunların sebeplerini bulmaya çalışmak önemli. Eğer herkesin dediğinden farklı bir şey
düşünüyorsanız, tek başınıza bile olsanız, tek başına yürümenin
gücüne erişiyorsunuz. Doğrularınızı anlatmak için farklı yöntem
arayışları sizi güçlü kılıyor.

dair inancım tamdı. Gerçekten de bugün bunların yapıldığını görmek beni memnun ediyor.

Tezhip sanatı gönlünüze nasıl düştü?
1988 yılında Kubbealtı’nda kursa yazılmıştım. Kurslara bir süre devam ettim. Ama o esnada ebru daha ağır bastı. Yoğunluklu olarak
ebru sanatına yöneldim. Daha sonra İtalya, Malta ve Japonya’da altın kullanma yöntemlerini araştırdım. Kardeşim Ekrem Çoktan’dan
bilgileri güncelleyerek farklı çalışmalara ve desenlere yöneldim.

Katı‘ sanatını nasıl tarif ediyorsunuz?
Kesme ile ilgili dilimize girmiş deyim ve sözler çok var esasında.
Bunlardan biri olan “kıldan ince, kılıçtan keskin” deyimini hemen
herkes bilir. Katı‘, dünyayı ve âdeta cennete giden yolu tarif ediyor bana göre. Ve bu yolun ne kadar hassas olduğunu…

Tezhipte ustanız kim? Bu alanda neler yaptınız?
Kubbealtı’nda Çiçek Hoca ve Günnur Hoca ile çalışmaya başladım.
Kardeşim Ekrem Çoktan’la birlikte Katar Turizm Bakanlığına çok
büyük tezhipler, ciltler, murakkaalar hazırladık.
2010 yılında sadece altın kullanarak dünyanın en büyük tezhibini
yaptık. Guiness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdik.
Tezhibi diğer öz sanatlarımızla birlikte kullanmayı seviyorum.
Yurt dışına gittiğiniz zaman orada geometrik Selçuklu motifleri
olarak bildiğimiz desenlerin “İslâmi motifler” diye adlandırıldığını gördüm. Bu desenleri 14-15 senedir kullanıyorum. O zamanlar
bunların, hatların etrafında tezhip deseni olarak kullanılacağına

Son yıllarda katı‘ ile hemhâl oluyorsunuz. Katı‘a nasıl yöneldiniz? Atalar sanatının inceliklerini nasıl kesbettiniz?
Son 13 yıldır yoğunluklu olarak katı‘ çalışıyorum. Japonya’da Türk
ve Japon sanatlarını ve kültürleri yansıtan bir sergi açılması düşünülüyordu. Bana teklif ettiler. Neler yapabilirim diye düşündüm. Ebru
kâğıtlarının üzerinde katı‘ çalışması yapmak aklıma geldi. Çalışma
çok zevkliydi. Sonuçta çok değişik eserler ortaya çıktı. Esasında yazılı
ebruları yaparken zaten kâğıt kesip yapıştırıyordum. Katı‘ sanatına
da fazla uzak sayılmazdım!

Kâğıdın ve derinin fazlalıkları kesilirken, esasında kesilen hayâl
ve yalan. Geriye hak ve gerçek kalıyor. Belki de kestiğimiz, benliğimiz. Bunu başarabilirsek hakikate ulaşmak için adım atmış veya
yol almış oluruz. Aksi halde sadece boyalı, kesilmiş kâğıtlar, deriler ortaya çıkar.
Katı‘ genellikle kâğıtlarla icra ediliyor. Siz deri üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Kâğıtları, derileri keserken neler düşünüyorsunuz? Tasarımlarınız nasıl şekilleniyor?
Kâğıt ve deri ikisi de birbirinden çok farklı malzemeler. Kâğıtla
çalışmak biraz daha kolay. Başladığınız gibi bitiriyorsunuz. Ama
kâğıdın ömrü belli, deri kadar uzun değil. İki bin yıllık, beş bin
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yıllık deriler mevcut. Deri üzerinde yapılan sanatsal çalışmaların
sonraki nesillere ulaşması daha muhtemel. Sanatkâr netice itibariyle dünyada iz bırakıyor. Bizden sonra gelecek olanların bunların hangi ruh hâliyle yapıldığını, içeriğini, manasını merak edeceklerini umuyorum. Belki bu çalışmalar onlara da yön verecek.
Belki onlara gerçeği hatırlatacak.
Tüm geleneksel sanatlarda olduğu kadar belki bir adım öte
katı‘da sabır ön plana çıkıyor. Yeri geldiğinde yüzlerce, binlerce saat alan çalışmalar söz konusu… Böylesi yoğun çalışmalarda motivasyonunuza neler kaynaklık ediyor?
İsm-i Nebi çalışmaya Sevgili Peygamberimize (sav) karşı ortaya çıkartılan karikatür krizinden sonra karar verdim. Biz bağırıp çağırıyoruz. Engellemeye çalışan polis Müslüman, dükkânı zarar gören Müslüman, ölen Müslüman... Onlar dışarıdan bakıp, “Bunlar
cani ve demokrasiden nasibini almamış kişiler!” diyerek bizimle
alay ediyorlar. Oysa Peygamberimizin (sav) sadece bizim için değil tüm insanlık için geldiğini anlatmamız gerekiyor bu insanlara
diye düşündüm. Böylelikle tüm insanlığı ilgilendiren 40 hadis seçtim. Bunları; farklı tasarımlarla yaptığım 40 İsm-i Nebi yazısı ile
5-6 dilde insanlık âlemine ulaştırmayı hedefledim.
“33 Elhamdülillah” için de bir paragraf açalım dilerseniz…
Tabii ki… “33 Elhamdülillah” sergim dünyaca ünlü 33 hattatın 33
elhamdülillah yazısından müteşekkil. Bu sergi çalışmamı sekiz bin
beş yüz saatte tamamladım. Böylelikle “1 Nefes 1000 Şükür” sergisi
ortaya çıktı. Bu suretle ne kadar çok ve önemli şeylere sahip olduğumuzu insanlığa hatırlatmayı amaçladım.
Kapitalizm bizlere en hızlı arabayı, en büyük evi, son model telefonu
dayatıyor! Bunlara ulaşmak için insanlığımızı, dostlarımızı, kulluğumuzu unutuyoruz. Bunları elde ettikten kısa bir süre sonra sıra-

danlaşan bu metaların yerini başka hevesler alıyor. Oysa sağlıklı bir
şekilde bir yudum su içebilmek, bir nefes alabilmek ve verebilmek ne
kadar önemli. Bunları hatırlatmak istedim.
Katı‘da ne/neler arıyorsunuz?
Katı‘ çok zevkli ve insanı her yönden geliştiren bir sanat dalı.
Gençlerin ve çocukların konsantrasyon sorunu son yıllarda dünyanın ortak problemi. Bu süre maalesef 18 saniyeye kadar düşmüş durumda. Bu sürenin katı‘ sanatı ile artırılabileceğine inancım tamdır.
Bu alanda sizin herhangi bir çabanız var mı?
Bunun için özel bir lisede iki senedir çalışmalar yapıyorum. Bu
etkinliğe katılan arkadaşların yarıdan fazlası konsantrasyon sürelerini 20 dakikanın üzerine taşıdılar. Öğrencilerimin yarıya yakını
bu süreyi 35-40 dakikaya taşımayı başardı.
Katı‘da ve ebruda aradıklarınızın ne kadarını buldunuz?
Benim için önemli olan, insanların kalbine girebilmek, orada yer
bulabilmek. Bazı kişilerin de soru sormasını sağlamak ve böylelikle önyargıların kırılmasını temin etmek.
Bir dönem Macaristan’da bir sergi sırasında akşam vakitlerinde
kütüphane çalışanlarıyla ebru çalışmaları yapmıştık. Onlara ebru
sanatının “ebri”den bugüne geldiğini ve ebri’nin de bulut demek
olduğunu anlatmıştım. Elimizde “biz” yani çubuk vardı. Muhataplarıma “biz”i gösterdim, bir de rüzgârdan söz açtım. “Rüzgâr esince bulutlar nasıl şekil değiştiriyorsa, su üstündeki boyalar yani
bulutlar öyle şekil değiştiriyor.” dedim. Daha sonraları mezkûr
çalışmaya katılan bir öğrencimle tekrar görüştüm. Çalışmaya katılan bir hanım öğrencim; “Ne zaman rüzgâr esse ebru yapmayı ve
sizi hatırlıyorum.” demişti.
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Ab-ı Bâde Reng serginizdeki katı‘ çalışmalarında ebru zeminler ve tezhip kolajlarıyla birlikte Uzak Doğu kâğıt işçiliği sanatlarından yansımalar göze çarptı. Öz sanatlarımızla
Uzak Doğu sanatlarını nasıl bir araya getirdiniz? Birbirleriyle benzeşen yönleri, ortak alanları, etkileşimleri neler?
Uzun süre bir ülkede yaşadığınız zaman oradan bir şeyler yükleniyorsunuz. Sizden bir şeyler de orada kalıyor. Önemli olan,
iyilikleri ve ortak yönleri bulmak veya ortak değerler üzerinden
kendinizi anlatmak. Kanada’daki bir Kızılderili yerli, Avusturalya’da çevre duyarlılığı olan bir genç, Tayvan’da barışı arayan bir
belediye başkanı, Japonya’da bir Samuray, Almanya’da bir papaz
ortak değerler üzerinden uzlaşabiliyorsa bu, sanatın gücüdür. Biz
gönlü temiz insanları harekete geçirip tüm dünyadaki iyi insanları toplayabiliriz. Bu inanın zor bir şey değil.
Bir çintemani motifi Hindistan, Türkiye, Tayvan, Çin, Japonya
ve Timur’un İranı’nda varsa bunu sadece kaplan gözü ile tarif etmek imkânsızdır. Bu durumda çintemaninin daha fazla ve derin
mânâları vardır. Bunları bulup işlemek gerekiyor.

Çalışmalarınıza baktığımızda yeni form arayışları göze çarpıyor. Ebruda, tezhipte ve katı‘da sizi yeni ve özgün eser arayışlarına iten sebepler nelerdir?
Daha fazla insana ulaşabilme çabası, tekrardan kaçma çabası…
Yapılan eserlerin tekrarını yapmak, kapalı bir yerde aynı nefesi
tekrar tekrar almak gibi geliyor bana. Nefes her dem nasıl yenileniyorsa eserler de yenilenmeli… Yaşamak için, var olabilmek,
dinamik olabilmek için taze, yeni bir nefese ihtiyaç var. Yeni denemeler yapmak motivasyonunuzu artırıyor, yeni heyecanlar
kazandırıyor. Bir de değişen, gelişen, farklılaşan bir gençlik var,
onlara ulaşabilmek, onların dilinden, onların gözünden sizin tecrübelerinizle dünyayı yeniden anlatmak, yorumlamak lazım geliyor. Tüm bunlarda başarılı olabilmek ve yarına da kalabilmek için
kendi düşünce sisteminizi güncellemeniz gerekiyor.
Sanatı ve sonrasında estetik güzellikleri nasıl anlamlandırıyorsunuz?
Benim için değerli olanı, insanlara ve insanlığa anlatabilmek
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Güneşin doğuşu. Deri üzeri katı‘.

istiyorum. Bunun; ebru, resim, katı‘, tezhip, imge ve hat ile
olduğu çok önemli değil. Önemli olan, estetik dokunuşlarla
insanların kalbinde yer alabilmektir. O zaman boyalı kâğıt “kâğıt”, kesilmiş deri “deri”, yontulmuş taş “taş” olmaktan çıkıyor.
İnsan da mânâ buluyor.
Sizce bir çalışmanın eser niteliğini haiz olması için hangi
özelliklere sahip olması gerekmektedir?
Sıradan, kopya olmamalı. Düşünülüp çalışılmış olmalı, yapan kişi
de buna ikna olmalı. Ayrıca karşı tarafta iz bırakmalı, onu düşünceye zorlamalı. Yapan kişi “tamam” diyebilmeli. Bazen yapılan
çalışmalar o zaman dilimi içinde toplumda karşılık bulmayabilir.
Bu, işin boşa yapıldığı anlamına gelmez. Toplum belki sonradan
algılayacak. Belki bunun için birkaç nesil geçecektir.
Yurt dışında uzun süreli sanat çalışmaları gerçekleştirdiniz.
Katar’dan Almanya’ya, İtalya’dan Malta’ya, Kanada’dan Singapur’a ve oradan da Japonya’ya kadar sürüp giden çalışmalarınız ve bu ülkelerdeki etkileşimler geleneksel sanatlar birikiminize nasıl katkı sağladı?
Bunca yılın, birikimin ve gayretin sonunda az çok artık yapılan çalışmalara insanların, toplumların nasıl bir tepki vereceğini kestirebiliyorum. Bana böyle bir dönüşü oldu yurt dışı çalışmalarımın.

Kâğıt katı‘: Ahmet Çoktan

Örnek olarak İspanya’da üç ay süren “EXPO 2008 Katar” standında sanat faaliyetleri yürüttüm. Günde ortalama kırk bin ziyaretçi
geliyordu. Almanya’da 6 ay süren EXPO 2000’de Türkiye standına
günlük ortalama on bin beş yüz ziyaretçi geliyordu.
Japonya’da bulunduğum üç buçuk yıllık zaman zarfında gerçekleştirdiğim etkinlikleri iki milyondan fazla biletli ziyaretçi takip
etti. Sonrasında yirmi farklı ülkede yüzlerce etkinlik tertip ettik.
Bu çalışmalar mümkün olduğu kadar ön yargıdan kurtulmamı
sağladı. Buralarda görünenin bazen gerçeği yansıtmayabileceğini anladım. Bunları yaşantımda uygulamaya çalışıyorum. Bunlar
bir taraftan bana dünyanın diğer uluslarını tanıma imkânı sunarken diğer yandan da onların önceliklerini anlamayı öğretti.
Bu süreçlerin neticesinde insanları daha iyi anlamaya başladığımı sanıyorum.
Sizin iletmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Sanat; insanları bütünleştiren, geliştiren, kendini yenilemesini
sağlayan, diğer insanları ve toplumları anlamasını kolaylaştıran,
sizi güçlü kılan, yaşamı anlamaya ve önemini kavramaya yardımcı
bir araçtır. Sanat, kalp ile aklın en kısa yoludur. Sanat umuttur,
huzurdur. Sanat, kendinizi ifade etmenin uluslararası adıdır. Yolunuz sevgi olsun. Bu uğurda hepinizin yolu açık olsun.
Çok teşekkür ediyorum…
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Gün dönümü. Hat tasarımı Ali Toy
Deri üzeri katı‘: Ahmet Çoktan
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Çölde doğan Ay. Hat tasarım Adem Sakal
Deri üzeri katı‘: Ahmet Çoktan

Hiç.
Hat tasarım:
Savaş Çevik
Kâğıt katı‘:
Ahmet Çoktan
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Allah.
Hat tasarım: Ali Toy
Deri üzeri katı‘: Ahmet Çoktan
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Hattatların kamış kalemlerinden neş’et eden hat; çizgi, yol manalarında kullanılmakta olup, genel olarak ince noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen çizgiyi ve
dahi satırı ifade eder.
Hüsn-i hat ise Arap alfabesinin belirli estetik ölçülere sadık kalınarak yazılmasıdır.
Ecdadımız hat sanatını “Cismânî âletlerle icra edilen rûhânî mühendislik” şeklinde
tarif etmiştir.
Sülüs, nesih, tevkiî, reyhanî, muhakkak, kûfî, ta‘lik, rika‘, icâze, divanî ve celî divanî belli başlı hat nevilerini oluşturur. Hat sanatının temel malzemeleri aharlı kâğıtlar, kamış kalemler ve is mürekkepleridir.
Allah önce kalemi yarattı… “Yaz” emir ve fermanını buyurdu: Evvelü mâ halakallahü’l- kalemi fektub…
Kalem, Cenab-ı Hakk’ın dilediklerini; muradını yazdı… Yazdı, yazdı, yazdı…
Hakk Teâlâ Sübhanehu Hazretleri kaleme yemin etti… “Nûn ve’l-kalemi vemâ yesturûn”/”Nûn... Kaleme ve (onun) yazdıklarına yemin olsun!”
Ve akabinde yeryüzünde peygamberler eliyle Allah’ın nezdinde hak din olan İslâm’a
gönülden iman eden âdemoğlu kaleme ve yazdıklarına sevdalandı…
Yahyâ Aleyhisselâm “Ya Yahyâ huzil kitabe” emr-i ilâhisi mucibince kitaba nasıl sarıldıysa; Ümmet-i Muhammed de öylece Furkan’ını tuttu; hükümlerine sımsıkı bağlandı…
Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de, Hicaz’da nâzil oldu; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.
Aydınlık nâsiyeli âkil insanlar, Sâni-i Zül Celâl Hazretleri’nin kelâm sıfatının tecellisi
olan Kur’ân-ı Kerîm’e bağlandı…
Kutlu Kitap’taki emirlere ittiba edildi, yasaklardan uzak duruldu. Müjdelerle sevinildi. Kalpler, ümitle korku arasında kaldı… Böylelikle Bizim Yunus’un, hakikatin
özünden fehmederek dediği gibi “ilmin özünün kendini bilmek” olduğu anlaşıldı.
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır
Mü’min ve muvahhid kullar Kur’ân-ı Kerîm’i okudu, okudu, okudu ve hıfzetti. Mucibince amel etti…

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisârî, TİEM 1443.
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Şeyh Hamdullah hattı ile Sülüs-Nesih kıt’a.

Yazının tarihi arz ettiğimiz üzere kâinatın yaradılışına uzanır… Kavimler, dünya tarihinin bilinen dönemlerinden itibaren muhtelif yazılar icat ederek iletişimlerinde önemli bir
vasıta olarak kullandı.
Yazı bulununcaya kadar geçen zamanda ise topluluklar öncelikle muhtelif motifleri iletişim aracı olarak seçti. Bugün
için tarihi değeri oldukça yüksek olan bu araçlar, dönemler
itibariyle gelişim sağladı; zamana ve ihtiyaca göre tekâmül
etti...
Himyerî’den Fârisî’ye, İbrânî’den Yunânî’ye, Berberî’den
Hindî’ye kadar onlarca kavmin yazısı mezkûr tekâmüle örneklik teşkil eder.
Malum olduğu üzere Hz. Âdem (as) tarafından başlayan yazı
araç ve gereçlerinin kullanımı, belirtilen süreçten geçerek
Sevgili Peygamberimize (sav) kadar ulaştı.
Hz. Peygamber’e (sav) ilk vahiyler gelmeye başladığında, vahiyler bir taraftan Habibullah’ın (sav) sadrına nakşedilirken,
diğer bir taraftan da vahiy kâtiplerine yazdırılıyordu.
Vahiy kâtipleri ilâhî mesajları Mekkî şeklinde ifadelendirilen bir çeşit Ma’kilî/Kûfî yazı ile en güzel bir hâlde yazma
gayretinde bulunuyordu.

H Ü S N - İ

O dönemlerde yazılar tahta kalemler ile deve kemiklerinin
üzerlerine, Mısır’dan getirilen parşömenlerin üzerine, ince
ceylan derilerinin üzerine, is mürekkebi başta olmak üzere
kırmızı ve mavi renklerdeki boyalar kullanılarak hassas bir
kuyumcu maharetiyle yazılıyordu.
Kâğıt bulunamadığı zamanlarda âyet-i kerîmeler geniş tahtaların sathına ya da düz taşların üzerine oyulmak suretiyle
nakşediliyordu.
Hicrî ilk asırdan itibaren Kur’ân-ı Kerîm yazısı üzerine çalışan sanatkârlara önceleri kâtip, küttâb, verrak ve ardından
da hattat denildi.
Sonraki dönemlerde kâğıt çeşitlerinin çoğalmasıyla birlikte,
yazıyı kemâliyle yazan hattatların adedi çoğaldı ve Türklerin
kamış kalemlerinin ucunda kutsî bir sanat izzetine kavuşan
Kur’ân-ı Kerîm kitâbeti, asırlar boyunca sarkaçlanarak günümüze kadar ulaştı.
Ecdadımız, İslâmiyet’le şereflendikleri zamanlarda deri işlemeciliğinde oldukça mahirdi... Kısa zamanda İslâm yazısına intibak eden sanatkâr dedelerimiz yazıda da hünerlerini
göstermekte gecikmeyerek hat sanatı tarihinde ekol olan
Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman, Ahmet Karahisârî, Mustafa
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Râkım, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi,
Sâmi Efendi, Yahya Hilmi Efendi, Bakkal Arif Efendi, Mehmet Şefik Efendi, Kayışzade Hâfız Osman, Necmeddin Okyay, Mustafa Halim Efendi ve Hamit Aytaç gibi güzide sanatkârlar, Türkler arasından yetişti. Ve böylelikle Hâfızalarda
yer eden ve az önce de arz ettiğimiz tarihi hakikat ortaya çıktı: “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de, Hicaz’da nâzil oldu; Mısır’da
okundu; İstanbul’da yazıldı.”
İstanbul’da tam altı asırdır hat sanatı üzerine çalışılıyor.
Mushaflar göz nuru ile kaleme alınıyor. İstanbul’un fethinin akabinde tesis edilen Saray (Fatih) Nakkaşhânesi, Asitane’nin ilk hat mektebidir. Burada başlayan kitâbet çalışmaları bilahare İstanbul’un tüm medrese, dergâh, mektep,
cami ve mescitlerine yayıldı.

Medreselerin kandillerle aydınlanan derviş odalarında kamış kalemler, asırlar boyunca aharlı kâğıdın üzerinde zikir
sesine durdu… İstanbul’da yüzlerce hattat, binlerce, on binlerce Mushaf-ı Şerif, hilye, levha kaleme aldı; camiler yazılarla donatıldı.
Hattatlar şüphesiz en fazla Allah’ın ismini zikreder ve dahi
yazar. Netice itibarıyla hattata lazım gelen kâğıt, kalem ve
mürekkeptir. Kâğıt, kalem ve mürekkep… Üç kelime; üç ayrı
terkip… Vuslat ânı gelince kâğıdın şefkatli yüzünde kamış
kalem zikre durur… Zikrin evveli Allah’tır; âhiri Allah… Kamış kalemden önce elif harfi belirir… Lafza-i Celâl’deki elif…
Sonrasında harfler birbirini takip eder ve ince bir nesih kaleminin ucunda Vâcibü’l-Vücûd Hazretleri’nin ism-i şerifi
belirir: Allah…
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Hattat Sâmi Efendi hattı ile zırnık mürekkebi ile yazılmış Celî-Sülüs istif (Sâd Sûresi 38/50).
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MAHMUT ŞAHİN

“

Hüsn-i hat sanatı, cismânî aletler ile icra
edilen ruhânî bir hendesedir.

“

Mahmut Şahin, 1973 yılında Almanya’nın Duisburg şehrinde doğdu. İlk ve orta
öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
1991-1993 yılları arasında Caferağa Medresesi’nde Hattat Aydın Ergün Hoca’dan
rika‘ yazı meşk etti. 1993-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde Hattat Hüseyin Kutlu Hoca’dan sülüs-nesih yazılarını meşk etti. 2002 yılında hak ettiği icazetini 2007 yılında aldı. 1998 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’nde Prof. Dr.
Ali Alparslan Hoca’dan celî divanî derslerine başladı. Askerlik görevini yaptıktan
sonra 2000-2004 yılları arasında Ali Alparslan Hoca’dan ta‘lik yazı derslerini meşk
etti. 2004 yılında ta‘lik icazetini aldı.
2003 yılında hocası Hüseyin Kutlu’nun gözetiminde Anadolu’ya açıldı. Yurt içinde
ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. Ülkemizde ve yurt dışında yardım amaçlı
sergilerin düzenlenmesine öncülük etti. Öğrencileri ile birlikte Anadolu’da, Balkanlar’da ve Afrika’da pek çok cami ve mescitlerin yazılarını fîsebîlillah hazırladı.
Sanatkâr hâlen Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve İstanbul’da muhtelif merkezlerde ders vermektedir.
Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte olan Hattat Mahmut Şahin, evli ve beş çocuk babasıdır.

MAHMUT ŞAHİN

Hattat Mahmut Şahin
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MAHMUT ŞAHİN İLE HAT SANATI ÜZERİNE...
Sanatkâr ecdadımızın “Cismânî aletlerle icra edilen ruhânî mühendislik” şeklinde tabir ettikleri hat sanatı, günümüzde usta hattatların eliyle güçlü bir şekilde icra ediliyor.
“Anadolu’ya hat sanatını sevdiren sanatkâr” olarak tanınan Mahmut Şahin, haftanın dört günü şehir şehir gezerek öğrencilerine
hat sanatının inceliklerini öğretiyor. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere yurt içinde ve dışındaki koleksiyonlarda onlarca eseri
bulunan sanatkâr Mahmut Şahin’le hat sanatının tarihi ve kullanım alanları üzerine sohbet ettik.
Geleneksel sanatlarımızla nasıl tanıştınız?
1991 yılında Caferağa Medresesi’nde Hattat Aydın Ergün Hocam’dan rika‘ yazısı dersi almamla tanıştım bu kadim sanatla. 1993
yılında Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde Hattat Hüseyin Kutlu Hocam’dan sülüs-nesih ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde rahmetli
Hattat Ali Alparslan Hocam’dan nesta‘lik dersleri alarak hat sanatı
çalışmalarımı sürdürdüm. 2001 yılında sülüs-nesih, 2005 yılında
da nesta‘lik yazıdan icazetimi aldım.
Bir talebenin icazet sürecinde geçirdiği merhalelere değinir
misiniz?
Hat sanatı; sabır, çalışma, azim ve fedakârlık isteyen bir sanat
dalı. Hocalarımın hakkını ödeyemem. Yalnız yazının kuralları ve
kaidelerini değil, edebi ve sabrı da öğrettiler bizlere. Ben de elimden
geldiğince onlardan aldığım bu kutlu sancağı, sayıları yüzleri aşan
öğrencilerime yıllardır il il dolaşarak aktarmaya çalışıyorum.
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Büyük bir umman olan hat sanatını nasıl tarif edersiniz?
Hat sanatı kısaca tarif edilirse “Cismânî aletler ile meydana getirilen ruhânî bir hendesedir.” Yani bir ruh geometrisidir. Tahmininizden fazla matematik içerir. Yazdığınız kalemden çıkan bir nokta ile
başlar ve bütün hesaplar bununla yapılır. Hazreti Ali Efendimizin
buyurduğu üzere “İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı.”
Hat sanatının tarihini kısaca özetler misiniz?
Hat sanatının kökeni, Ürdün’ün batısı ile Lût Gölü arasında M.Ö.
VI. yüzyılda yaşamış olan Sami asıllı Nebatilerin yazısına dayanır.
Nebati yazısı gelişmiş ve M.S. IV. ve V. yüzyıllarda Arap yazısını
hatırlatan hâle dönüşmüştür. Bu yazı sonra ticarî ilişkiler ve seyahatler sayesinde bütün Arap Yarımadası’na yayılmıştır. İslâmiyet’le birlikte yazıya verilen önemin artması, yazının gelişmesini
hızlandırmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olmasından sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) ve Halifeler döneminde
Kur’ân-ı Kerîm’in toplanmasının ardından çok sayıda kâtip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek bugün mimarlık, bezeme ve mûsiki gibi önemli bir sanat kolu hâline gelmiştir.
Hat nasıl icra edilir? Hangi malzemeler kullanılır? Kullanım
alanları nelerdir?
Hat sanatında yazının temel aracı kalemdir. Hat sanatında kalem
olarak daha çok kamış kullanılır. Kamışın ucu, yazılacak yazının kalınlığına göre “makta” denilen sert maddelerden yapılmış altlığın
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üstünde eğik olarak tutulur ve kalemtıraş olarak adlandırılan özel
bir bıçakla yontularak belli bir açıda kesilir. Celî yazılarda ise ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemler kullanılır. Hat sanatında kullanılan
mürekkep de özel olarak hazırlanır. İs ile arapzamkının dövülmesi
neticesinde elde edilen bu mürekkep, akıcı biçimde yazı yazmayı
sağlar, yanlış yazma durumunda da kolayca silinir. Hat sanatında
kullanılan kâğıtlar da özeldir. Kâğıtlar evvela hamurları ne olursa
olsun, nebâtî ve madenî boyalarla çeşitli renklere boyanır. Mürekkebi emip dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması için kâğıtların
yüzeyine ahar denilen bir madde sürülür ve daha sonra da mührelenir. Mürekkep, hokka içinde saklanır. Camdan başka pişmiş
topraktan, metalden, çeşitli ağaçlardan da hokka yapılabilir. Kalem
sokulduğunda uç dibine vurup bozulmasın diye hokkanın içine lika
denen bir tutam ham ipek konur.

Kullanım alanları; kitâbî sanatlardan mimarîye, padişahların imzalarından özel zamanlarında giydikleri gömleklere kadar yaygındır.
Hat sanatı için “Cismânî aletlerle icra edilen ruhânî hendese”
tabirini kullandınız. Bu sözü nasıl anlamak gerekir?
Bazı İslâm âlimleri Kur’ân’ın lafzı ve mânâsı gibi, yazısının da ilâhî
vahye dayandığını bildirmektedirler. Hattatlar bu anlayışla bir ibadet coşkusu, disiplini içinde Kur’ân’ı istinsah etmişler; ilâhî mesajın
gönüllere iletilmesine vasıta olmuşlardır.
“Kur’ân-ı Kerîm Hicaz’da nâzil oldu; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.” tespiti, Türklerin hat sanatındaki yerine işaret
eder. Bu tesbit nasıl ortaya konmuştur ve hâlâ geçerli midir?
Kur’ân-ı Kerîm, başlıca iki kutlu şehirde nâzil oldu; Mekke ve
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MAHMUT ŞAHİN
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Sülüs-Nesih Hilye-i Şerife.
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Medine. Onun için mushaflarda sûrelerin başında bu sûrelerin
Mekke’de ya da Medine’de nâzil olduğunun yazıldığını görüyoruz. Mısır’da Arap tarzı Kur’ân okuyuşlarının insanlarda tutulma
yapmasının sebebi, Kur’ân’ın aslî telaffuzlarının, Kur’ân’da mûciz
olarak oluşturduğu akıcı güzelliktir. Zaten bir belagat mucizesi
olan Kelamullah’ın, fonetik ve mahreç olarak dünyanın en güzel
sesli kârîleri ile buluşması, insanlarda Kur’ân ile olan münasebetin
artmasına vesile olmuştur. Yazılmasıyla alakalı olarak da, Müstakimzâde’nin Tuhfe-i Hattatîn isimli biyografik eserinin Şeyh Hamdullah Efendi’yle ilgili bölümünde şöyle bir bahis vardır: Bir gün
sohbet esnasında Sultan II. Bayezid: “Yakut Musta’sımî’nin itina
edip yazdıklarını görmemişsiniz.” diyerek hazinesinden yedi adet
Yakut hattı çıkarttırmış ve “Bu tarzdan başka bir üslup bulunsa iyi
olurdu.” şeklinde Şeyh Hamdullah’a tavsiyede bulunmuştur. Bunun üzerine Şeyh Hamdullah’ın halvete çekilerek kendi üslubunu
ortaya koyduğu rivayet edilmektedir. Müstakimzâde, sanatçının
yeni bir üslup meydana getirebilmek için sarf ettiği gayreti aktarmaktadır. Ona göre Şeyh Hamdullah geçmiş büyük üstadların ve
Yakut’un yazılarını günlerce ve büyük bir dikkatle incelemiştir.
Onların yazı estetiğinde elde edemediği yazının klasik oranlarını,
en güzel duruşunu ve satır üzerindeki ahengini öncelikle zihninde

biçimlendirmiş ve kâğıt üzerine dökmekte bir hayli güçlük çekmiştir. Şeyh Hamdullah’ın Aklam-ı Sitte’ye kattığı bu yeni yorumun
1485 yılı civarında gerçekleştiği zannedilmektedir. Bundan sonra
“Kur’ân-ı Kerîm İstanbul’da yazıldı.” ifadesi manasını bulmuştur ve
bu kâide hâlâ geçerliliğini devam ettirmektedir.
Hat sanatının kurucu şahsiyetleri kimlerdir, ekoller nasıl
oluşmuştur? Ekol sahibi hattatlar kimlerdir?
Halife Hz. Osman’ın (r.a.) ve Hz. Ali’nin (k.v.) yazının gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Hazreti Ali Efendimiz hattatların pîri
kabul edilmiştir. Hattı ileri bir merhaleye eriştirenler arasında, ayrı
bir mevkisi olan İbn-i Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere
bağlamıştır. İbn-i Bevvab adıyla tanınan Bağdatlı Ahmet b. Hilâl,
hocası İbn-i Mukle’nin iyi harflerini seçmiş, daha canlı ve kıvrak
bir üslup geliştirerek İbn-i Mukle yolunu değiştirmiştir. Yakut el
Musta’sımî’nin Anadolu’daki etkisi Sultan II. Bayezid’in baş hattatı Şeyh Hamdullah zamanına kadar devam etmiştir. Hâfız Osman,
Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırmış,
isimleri hâlen anılan birçok hattat yetiştirmiş ve bu yeni üslup ile
verdiği önemli eserler sayesinde kendisinden sonra yetişen hattatların hepsi Hâfız Osman’ı izlemişlerdir. Bu ekolü devam ettirenler
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Celî Ta‘lik âyet-i kerîme: Allahu latîfûn bi ibâdihî.

Celî Ta‘lik dua: Sübhanallahi ve bihamdihî sübhanallahilazîm.
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Celi Ta‘lik Ayet-i Kerîme: Ve inneke le alâ hulukın azîm (azîmin).

Celi Sülüs: Yâ Hafîz.
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arasında Derviş Ali, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Eğrikapılı Rasim ve
İsmail Zühdî Efendi gibi şöhret bulmuş isimler zikredilebilir. Sülüs
ve celî yazıda iki ekol adı geçer: Mustafa Râkım ve Mahmud Celaleddin ekolü. Mahmud Celaleddin, Hâfız Osman Efendi’nin yazılarına bakarak kendini yetiştirmiş, harekeleri daha da inceltip, sert,
küt ama keskin sülüsleri ile Şeyh ve Hâfız üsluplarından ayrı bir
ekolün temsilcisi olmuştur. Mustafa Râkım Efendi ve onun izinden giden Kazasker Mustafa İzzet Efendi, celî yazıda ekol sahibi
isimlerdir. Mehmet Şevki Efendi, XIX. yüzyılda sülüs ve nesihte en
güzel harf ve terkiplerin yazılarında buluştuğu son ekol olmuştur.
Türk hat sanatının alâmetifarikası nedir/nelerdir?
Haşmeti ve sadeliği…
Bidayetinden günümüze hat sanatıyla ortaya konulan çalışmalar arasında en fazla dikkatinizi çeken eser hangisidir?
Tabii ki asıl amacı olan Kur’ân-ı Kerîmler…
Kur’ân-ı Kerîm kitâbeti üzerine temellenip gelişen hat sanatı
hangi sâiklerle levha sanatına dönüşmüştür?
Matbaanın gelişmesi bunda en önemli faktördür. Bunun yanında
gündelik yaşamda göz önünde bulunması ve metinlerden ibret
H Ü S N - İ

almanın en kolay yolu olması… Hat ayrıca Osmanlı mimarîsinde
aslî vazifesini camilerde icra etmiştir.
Hattın daha iyi noktalara gelmesi noktasında hattatlara ve
kamuoyuna ne türden görevler düşüyor?
Kur’ân-ı Kerîm medeniyeti ile her dem yaşamaları gerekiyor Müslümanım diyen insanların.
Hattatlar işlerini en ziyadesiyle yapmalı, kibir ve burun büyüklüğünden uzak durmalı, en vurgulu âyet, hadis ve kelâm-ı kibarları
insicamla yazmalı, gündelik politikalardan ziyade tarihî vizyonları
üzerinde tefekkür etmelidir. Kamuoyu da bu dinî ve millî sanatımıza sahip çıkıp bu sanatla ilgilenen az sayıdaki sanatçıya maddi-mânevî destek vermelidir.
Hattatların sıkça yazdığı Hilye-i Şerifeler nasıl ve hangi ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır?
İslâm inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle
kaçınmıştır. “Süs, ziynet” manasının yanı sıra “hilkat, suret, sıfat”
manalarını da taşıyan hilye kelimesi, Hilye-i Saadet veya Hilye-i
Nebî olarak da isimlendirilir. İnsan, sevdiğini gözünün önünde görmek ister. Bizlerin ise en kıymetlisi şüphesiz Sevgili Peygamberimizdir.
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Celî Sülüs âyet-i kerîme: Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn(e).
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Celî Sülüs Kelime-i Tevhid.

Celî Ta‘lik kelâm-ı kibar: Fakîr-i pâdişeh-âsâ gedâ-yı muhteşemem.
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Muhakkak Besmele.
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Celî Ta‘lik dua: Tevekkeltü al’allah.

Celî Ta‘lik hadis-i şerif: Eşrâfu ümmetî hameletü’l-Kur’ân.
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Celî Ta‘lik ayet-i kerîme: Kün feyekün.
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Günümüzde klasik hilye formundan çok, birbirinden farklı yeni hilye tasarımlarına rastlıyoruz. Klasik hilye mevzi mi
kaybediyor? Hat sanatında yeni arayışlara, yorumlara, tasarımlara dair kanaatleriniz nelerdir?
Tarihimizde çok büyük sanatkârlar yetiştirmiş bir milletiz. Eminim
bu üstatlarımız çok değişik istifler düşünmüşlerdir. Ama geleneklere bağlı olarak binlerce sanat eseri meydana getirdikleri hâlde o
geleneğe zarar verecek eserleri kâğıda dökmemişlerdir. Bir Hilye-i
Şerif düşünün, içinde onlarca “vav” var. Vav’lar, sırf estetik kaygısı
ile oraya yerleştirilmiş. Mânâ yok. Allah, uzun ve bereketli ömürler
versin. Hüseyin Kutlu Hocam bize “Yazdığınız eseri savunun bakalım.” derdi. Savunamayacağınız şeyleri tarihe miras olarak bırakamazsınız.

H Ü S N - İ

Hat, başlı başına bir sanattır, resme benzesin diye bir çaba içinde
olmamamız lazım. İcazet geleneği buna en büyük delildir. Eğer
“modernizm” adına bir şey yapılıyorsa, bunlar gelenekli sanatlarımızın arasına kaynaştırılmamalıdır. Hat sanatı kendine yetebilecek
tüm unsurları zaten bünyesinde bulundurmaktadır. Metin olarak,
birkaç kelimeden müteşekkil âyet-i celîlelerden yüzlerce istif yapılabilmektedir. Sanatta yozlaşmalara müsaade etmemeli ve bu sanatı
üstatlarımızdan aldığımız hâli ile gelecek nesillere aktarabilmeliyiz.
Teşekkür ediyorum…
Bana ve bu sanata sevdalı kişilere derdimizi anlatabilme imkânı
verdiğiniz için ben teşekkür ederim.

H A T

S A N A T I

Hemen herkesin mâlumu olan “Güzel gören güzel düşünür.” sözüyle, “Allah güzeldir ve güzeli sever.” mealindeki hadis-i kudsî, insanların yaşamakta bulundukları çevrelere bakışlarını şekillendiren önemli düsturlardır.
İnsanoğlunun fıtratında iyiliğe ve güzele doğru tabii bir yöneliş vardır. Bu yönelişle güzel
sanatlar ortaya çıkmıştır. Bu sürece Türk milleti de ortaya koyduğu birbirinden kıymetli
sanat eserleriyle katkıda bulunmuştur.
İslâm dünyasında hat sanatıyla ilgilenenler, “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de nâzil oldu; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.” sözünü mutlaka işitmiştir. İstanbul, asırlar boyunca
hat sanatının başkenti olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in yazılmaya başlanmasıyla eş zamanlı
olarak Mushaf-ı Şerif tezyinatı da yıldan yıla, asırdan asra gelişerek çok kıymetli müzehhep Mushaf-ı Şerifler bezenmiştir.
Bunun yanı sıra edebî ve ilmî eserlerin süslenmesine ilâve olarak 19. yüzyıldan itibaren
levha tezhipçiliği ortaya çıkmıştır.
Türklerin yazıya ve sanatkâra verdikleri önem, öz sanatlarımızın gelişip yaygınlaşmasını,
bir adım öte kurumsallaşmasını temin etmiştir. Günümüzde müze ve kütüphanelerde bulunan binlerce yazma müzehhep eser, ecdadımızın hünerini ortaya koymaktadır.
Tezhip sanatının dünden bugüne uzanan tarihi gelişim sürecine ayna tutmaya gayret
ederken, müzehhep eserleriyle gönlümüzü aydınlatan sanatkâr ecdadımızın aziz hatıralarını hayır ve rahmetle yâd ediyoruz.
Tezhip sanatını kısaca tanıtmamız gerekirse; Arapça zeheb kökünden türeyen tezhip “altınlamak” manasına gelir. Tezhip; altın ve çeşitli boyalar kullanılarak dinî, edebî, tarihî ve
ilmî el yazmalarını, hat levha ve albümlerini, tuğra ve fermanları, minyatür detaylarını,
kubur, kutu ve kitap kaplarını süsleme sanatıdır.
Tezhipte genellikle altın, bunun yanı sıra su bazlı akrilik, guaj ve sulu boyalar kullanılmaktadır. Tezhiplenmiş eserlere “müzehhep eser”; tezhibi yapan sanatçı erkekse “müzehhip”, kadınsa “müzehhibe” denir.
Tezhip sanatının kullanım alanları genellikle kitaplar, levhalar, ferman ve tuğralar, murakkalar, kitap kapları, minyatürler ve çeşitli kullanım eşyalarıdır.
Tezhip sanatı Türklerde tarihsel gelişim itibariyle 10 bölümde incelenebilir. Bunları sırasıyla; İslâm Öncesi Dönem, 13. ve 14. yüzyıl Selçuklu Beylikler Dönemi, Erken Osmanlı
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II. Mustafa tuğrası ve gazeli.
Hat: Hüseyin Gündüz Tezhip: Faruk Taşkale
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Dönemi ve 15. yüzyıl, Sultan II. Beyazid Dönemi, 16. yüzyıl
Tezhip Sanatının Yükseliş Dönemi, 17. ve 18. yüzyıl Batı Etkisi, 19. yüzyıl Tezhip Sanatı (Barok, Rokoko), 20. yüzyıl
Tezhip Sanatı ve 21. yüzyıl Tezhip Sanatında Yeni Akımlar
başlıkları altında ele alabiliriz.
Tezhip sanatında kullanılan başlıca motifler; bitkisel motifler, hayvansal motifler, münhaniler, bulutlar, geçmeler, Batı etkili motifler ve çintemanilerdir.
Tezhipte desen çizmek ve uygulamak öncelikle iyi bir eğitim, sonra da beceri ve sabır gerektirir. Bunun yanı sıra
malzemelerin kalitesi de önemlidir.

şahsiyetler bir yandan Türk süslüme sanatlarının en güzel örneklerini verirken, diğer yandan da yetiştirdikleri
talebelerle öz sanatlarımızın günümüze kadar gelmesini
temin etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle Fatih Devri’nde Topkapı Sarayı’nda kurulan nakkaşhânede bir yandan Anadolu’dan, diğer yandan da İran, Kafkasya ve Türkistan
yörelerinden İstanbul’a gelen sanatkârlar özellikle tezhip
sanatında önemli eserler ortaya koymuştur.

Günümüzde tezhip sanatının uygulanması daha çok bu sanatın altın çağı olan 16. yüzyıl motifleri baz alınarak icra
edilmektedir. Bu gelenekten ayrılmadan yeni yorumlar da
yapılmaktadır. Tezhipte geleneğe bağlı olarak kurgulanan
yenilikler bu sanatın geleceğini teminat altına almaktadır.

Malum olduğu üzere İslâm sanatlarında hat asıldır, tezhip
de bu aslın en önemli tamamlayıcı unsuru, yardımcısı, tabiri caizse yazının elbisesi durumundadır. Hattatlarımız
Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel bir şekilde yazmanın gayretinde bulunurken, tezhipçilerimiz de başta Mushaf bezemeleri olmak üzere dua kitaplarında, edebî kitaplarda, ilmî
eserlerde Türk tezhip sanatının en güzel örneklerini ortaya
koymuştur.

İslâmiyet’te sûret tasvirinin makbul görülmemesi Müslüman sanatkârları hat, tezhip ve minyatür gibi tezyînî sanatlara yönlendirmiş, böylelikle ecdadımız asırlar boyunca birbirinden güzel eserlere imza atmıştır.

Kanuni döneminde tezhip sanatının efsanevî isimlerinden Karamemi ile cihan devletinin hemen her alandaki
üstünlüğü tezyinî sanatlara da yansımış; kitap sanatları
kadar mimarîde de benzersiz eserler ortaya konulmuştur.

Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler Dönemi ve nihayet
Osmanlı Cihan Devleti asırlarına imzasını atan önemli

17. yüzyılda bir miktar duraklamaya giren tezyîni sanatlarımız 18. yüzyılda Batı etkisine girerek Ampir, Barok ve

T E Z H İ P

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

II. Mustafa tuğrası.
Hat: Hüseyin Gündüz Tezhip: Faruk Taşkale
85

Rokoko tezyinatıyla yeni bir alana yelken açmıştır. Sanatkâr dedelerimiz kısa süre içerisinde bu alanda da yetkinlik
kesbederek 19. yüzyılda “Türk Rokokosu” adı verilen bir
tarzı ortaya koymuştur.
20. yüzyılda Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt gibi ustaların yetiştirdiği talebeler klasik döneme sahip çıkarak
Batı etkisinde bir nevi yönünü kaybeden tezhip sanatımızı
ana eksenine, klasiğe oturtmuştur.
Adı “Hattatlar Mektebi” olarak anılan Medresetü’l-Hattatîn’de Osmanlı’nın son münevverlerinin eliyle hat, tezhip,
ebru, cilt ve çini sanatımız tabiri caizse küllerinden yeniden
doğmuştur.
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in bu konudaki çabaları Topkapı Sarayı Nakkaşhânesi’nin 1950’li yılların başında tekrar
faaliyete girmesiyle müşahhas bir hâl almıştır.
Burada Medresetü’l-Hattatîn’in bir nevi devamı mahiyetinde
olan Şark Tezyini Sanatlar Mektebi, geleneksel sanatlarımız
T E Z H İ P

alanında ve özellikle tezhipte usta isimlerle sanatımızı yaşatma yönünde gayretlerde bulunmuştur.
Önceleri Sanayi-i Nefise Mektebi ismiyle anılan ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi bünyesine katılan ve şimdiki zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Süsleme Sanatları Bölümüne dönüşen Medresetü’l-Hattatîn’in ruhu, Türkiye’nin en mâhir sanatkâr hocaları eliyle
tezyîni sanatlarımıza lokomotiflik etmektedir.
Son 20 yılda İstanbul’da ve Anadolu’da birbiri ardına açılan
Güzel Sanatlar Fakülteleri de tezhip sanatımıza araştırma ve
uygulama alanlarında hizmet etmektedir.
Yerel yönetimler ve STK’lar da açtıkları kurslarla geleneksel
sanatlarımıza katkı sağlamaktadır.
Unutulmamalıdır ki; gelecek, gelenek üzerine kurulur. Klasik üsluptan şaşmadan, sanatçının bir ayağı geleneğin üzerine basarak, tezyîni sanatlarda yeni arayışlara gitmek, tezhip
sanatımızı gelecek kuşaklara taşıyacaktır.
S A N A T I
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“

Geleneksel sanatlarımızın temelinde
güzel yatar.

“

Nevşehir’de dünyaya gelen Faruk Taşkale, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, İngilizce Anabilim Dalından mezun oldu. 1980-1984 yılları arasında Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı Geleneksel Türk Sanatları Atölyesine devam etti.
1983-1987 yılları arasında Prof. Emin Barın ile Geleneksel Sanatlar ve Kitap Sanatları
Restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı. 1984 yılından itibaren iki yıl boyunca Rikkat
Kunt’tan usta-çırak yöntemiyle tezhip dersleri aldı. 1989 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Prof. Kerim Silivrili danışmanlığında “Tezhip
Sanatı ve Tezhip Sanatında Rikkat Kunt Ekolü” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans
programını tamamladı. 1994 yılında ise Prof. İlhami Turan danışmanlığında “Tezhip
Sanatının Kullanım Alanları” konulu tez çalışmasıyla, “Sanatta Yeterlik” programını
tamamladı.
1996’da yardımcı doçent oldu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanlığına getirildi. 2008 yılında profesör olan Taşkale, hâlen M.S.G.S.Ü. Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
Faruk Taşkale’nin tezhip sanatıyla ilgili 50 kadar yayınlanmış makalesi bulunmaktadır
ve konusu ile ilgili 100 kadar sergiye katılmıştır.
Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, yurt içi ve yurt dışı
özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 5 adet kitabının yanı sıra çok sayıda katalog kitaplarında da eserleri bulunmaktadır.
Sanatçının klasik tasarımların yanı sıra, kendi geliştirdiği teknikle hazırladığı “Gül”
konulu bir koleksiyonu da bulunmaktadır. Tezhip sanatına yeni yorumları ile ışık tutan
sanatçının özgün tasarımlarında, tezhip sanatında ilk kez uygulanan renk geçişleri ve
asimetrik kompozisyonları dikkati çekmektedir. Ayrıca natüralist tarzda yaptığı eserlerinde tabiatın vazgeçilmezleri olan karınca, uğur böceği, örümcek vs. kullanmaktadır.
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Faruk Taşkale çalışırken.

Prof. Dr. Faruk Taşkale ülkemizin önde gelen tezhip hocalarından
biri. İlk gençlik yıllarında resim ve karakalem çalışmalarıyla estetik
merakını gidermeye çalışan Taşkale, 1980 yılında tezyîni sanatlara
adım atmış. Bu tarihte Topkapı Sarayı Kültür Bakanlığı Türk Süsleme Sanatları Kursu’nda tezhip sanatıyla tanışan Faruk Taşkale,
burada tezhip sanatının duayen isimlerinden Cahide Keskiner, Melek Antel, Birsen Gökçe ve Semih İrteş’ten tezhip sanatının inceliklerini öğrenmiş.
Şu an hâlihazırda MSGSÜ’de bir yandan lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında tezhip tasarım, serbest tasarım, natüralist üslupta çiçekler, diploma ve tezhip sanatı tarihi derslerine
girerek tezyini sanatlarımıza yeni ustalar kazandıran Prof. Taşkale,
diğer yandan birbirinden âlâ tezhip levhalarına imza atarak Rikkat
Kunt’un yolundan emin adımlarla ilerliyor.
Hocaların hocası Prof. Dr. Faruk Taşkale ile öznesinde tezhip sanatı
olan bir sohbet gerçekleştirdik.
T E Z H İ P

Geleneksel sanatlar gündeminize nasıl ve ne zaman girdi?
Tezhip sanatıyla ilk tanışmam 1980 yılında oldu. Dostum Hüseyin
Gündüz’ün teşvik ve yönlendirmeleriyle Topkapı Sarayı Tezhip Atölyesine devam etmeye başladım. Aynı zamanda üniversitedeki eğitimimi başarıyla sürdürüyordum. Yoğun üniversite eğitimim arasında
çok sıcak, sevimli bir ortam; dinlendirici olduğu kadar son derece
keyifli bir uğraş edinmiştim. Üniversitede gözde bir öğrenci olduğum
için hocalarım ve arkadaşlarım çalışmalarımı yakından takip ediyorlar ve hayranlık duyuyorlardı. Atölyedeki hocalarım Cahide Keskiner,
Melek Antel, Semih İrteş, Birsen Gökçe ve arkadaşlarım Mamure
Öz, Nilüfer Kurfeyz, Nermin Bezmen ve Meral Güney ile çok keyifli
ve kendimi huzur içinde hissettiğim bir süreç başlamıştı. Cumartesi
günlerini sabırsızlıkla bekler olmuştum. Topkapı Sarayı’nın mistik
atmosferi içerisinde bir atölyemiz, arada bir atölyemizi ziyaret eden
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Hattat Bekir Pekten, Hasan Çelebi ve
Hüseyin Gündüz ile her şey yolunda gidiyordu.
S A N A T I
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Ta‘lik şiir.
Hat: Hulusi Efendi
Tezhip: Faruk Taşkale
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Bir kez Allah diye aşk ile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan
Hat: Hamit Aytaç. Tezhip: Faruk Taşkale

Bu deneyimde dikkatinizi neler çekti?
III. Ahmed Yemiş Odası’ndaki çiçek ve yemiş resimleri adeta büyülemişti beni ve çoğunu orijinal boyutlarıyla murakkaa üzerine çalışmıştım. İkinci sene yıl sonu sergimizde ilk çalışmam olan bir kıt’a,
Japon bir koleksiyoner tarafından satın alınmıştı. Aynı sergide
IBM, III. Ahmed Yeşim Odası’ndan esinlenerek yaptığım “Vazoda
Güller” isimli çalışmamı satın almış ve çiçeklerle ilgili bir koleksiyon
siparişi vermişti.
Çalışmalarımın sanatsever koleksiyonerler tarafından beğenilip
takdir edilmesi, evlerini ve bürolarını süslemesi gurur verici ve
teşvik edici bir durumdu. Duyguların boyalar ile ifade edilmesi ve
başkalarıyla paylaşılması olağanüstü bir duyguydu. Resim çalışmalarımı ilerletmeyi düşündüğüm bir dönemde, başlangıçta yalın bir
sevgi ve ilgiyle başladığım tezhip sanatı gelecekte tüm yaşantımı
etkilemişti.
Osmanlı Cihan Devleti’nin sarayında çalışmak, hâlet-i rûhiyenize nasıl yansıyordu?
Saray içerisinde bir atölyede çalışmak mânevî anlamda son derece
etkileyici ve motive ediciydi. Sık sık günümüzde önemli bir yeri olan
hattatlarımız atölyeye gelip bizi ziyaret ederlerdi. Günümüzde başarılı bir şekilde tezhip sanatına hizmet eden kişilerin bir kısmı bu
atölyeden mezun olmuş kişilerdir. Topkapı Sarayı Geleneksel Türk
Sanatları kursu, tezhip sanatı açısından önemli bir yere sahipti.
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Klasik bir tezhip çalışması nasıl yapılır?
Klasik tezyinatta tezhiplenecek yazıya veya alana uygun tasarım yapıldıktan sonra desen, uygulanacak alana aktarılır, çizilir. Aktarım
işleminden sonra altınlanacak alanlar altınlanır, parlatılacak kısımlar mührelenir. Daha sonra çiçekler renklendirilir. Renklendirme
aşamasını takiben tüm motifler tahrirlenir yani motif kenarlarına
siyah boya ile kontür çekilir ve en son, çoğunlukla motifler dışında
kalan zemin ( boşluklar) lacivert renk ile doldurulur.
Levha özelinde soracak olursak, iyi bir tezhip eseri hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Osmanlı İmparatorluğu’nda matbaanın yoğun olarak kullanılmaya
başlanması ile birlikte kitap yazımı, işlevini büyük ölçüde kaybetmiştir. Hat sanatkârları sanatlarını daha çok, âyet-i kerîmeleri ve
hadis-i şerifleri, güzel sözleri ve şiirleri ihtiva eden, duvarlara asılacak şekilde tasarlanan levhalar, hilyeler ve kıt’alar yazmak şeklinde
icra etmişlerdir. Dolayısıyla tezhip sanatı da bu yönde gelişmiştir.
Levha, kıt’a ve hilyelerde, iç bölümler ve küçük alanlar klasik tarzda; dış bordürler çoğunlukla lacivert, bordo, kahve, yeşil ve siyah
tonlu zemin rengi üzerine altın ile halkârî tarzda tezyin edilmiştir.
Bazen dış bordürlerin de klasik tarzda tezhiplendiği görülür. İyi bir
levha tezyinatı için levhanın yazıldığı yazı çeşidi, metnin içeriği, yazının kompozisyonu ve eğer levha geçmiş dönemlerde hazırlanmış
ise dönemin tezhip özellikleri son derece önemlidir.
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Sır, Allah (cc)-Muhammed (sav).
Tezhip: Faruk Taşkale
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“Yâ Vedûd”
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Faruk Taşkale

Levhalar duvarlara asılacak şekilde tasarlandığı için tezyinat da en
az 1-2 metre uzaklıktan takip edilecek ölçü ve özelliklerde olmalıdır. Kitap tezyinatı gibi 25-30 cm.den fark edilecek kadar ince olması gereksiz olabilir.
Tezhip sanatkârlarımız sanatlarını geliştirme ve ileriye götürmeye yönelik neler yapıyor/yapmalı?
Tezhip sanatını etkileyen nedenlerin başında kültürel etkileşim
ve değişimler, sosyal ve ekonomik nedenler, yöneticilerin sanata
bakış açıları, sanatkârların tekrardan kaçınması, kendilerini ifade
edebilme arzusu ve yeni arayışlar içinde olmaları gelir. Dolayısıyla
bu nedenler, diğer sanat kollarında olduğu gibi, geleneksel sanatlar
içerisinde önemli bir yer tutan tezhip sanatında da farklı üslupların ve tarzların doğuşunda ve tezhip sanatının gelişiminde etkili
olmuşlardır. Bazı tarz ve üsluplar, değişen beğeni ve istekler doğrultusunda her dönem etkili olmuşlar; bazıları ise bir süre etkin
olduktan sonra zayıflayıp önemlerini kaybetmişlerdir. 16. yüzyılda
Saz Yolu ile Şahkulu ve yarı natüralist bahçe çiçek ve motifleriyle
Karamemi; 18. yüzyılda natüralist üslupla Ali Üsküdarî; 19. yüzyılda Barok üslupla Hezargradlı Zâde Ahmed Ataullah, dönemlerinin
modernistleri olmuşlar ve tanıttıkları üsluplar tüm sanat dallarını
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etkilemiştir. 20. yüzyıl Cumhuriyet dönemi tezhip sanatındaki gelişme, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt ile gerçekleşmiştir. Her
iki sanatkâr da müze ve kütüphanelerde bulunan klasik eserleri
incelemiş ve gözleme dayalı bir şekilde klasik üslupta eserler vermişlerdir.
Günümüz için de bir paragraf açalım dilerseniz…
Tabii ki… Günümüzde tezhip sanatı klasik ve serbest tasarımlar
olarak iki şekilde icra edilmektedir. Klasik tasarımlar, klasik formda
yazılan yazılar için zorunludur. Bu bağlamda tezhip, yazının elbisesi ve süsüdür. Tezhip olmadan yazı eksik sayılır. Yazı, klasik kurallar, motif ve desenler, klasik renkler ve uygulamalar doğrultusunda
tezhiplenir. Tezyinat yapılırken yazının içeriği, yazı çeşidi ve yazının ebadı da göz ardı edilmemelidir.
Serbest tasarımlar, sanatkârların duygu ve birikimleri doğrultusunda kendilerini ifade etmeleri şeklinde ortaya çıkar. Serbest tasarım
yapan bir sanatkârın mutlaka iyi bir klasik tasarım bilgisine hâkim
olması gerekir. 20. yüzyılın sonlarından itibaren, farklı üslupların
bilinçli bir şekilde incelenip bazı öğelerin bir arada ya da geliştirilmiş olarak tasarlanıp uygulanması, farklı çalışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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Sülüs-Nesih Hilye-i Şerîfe.
Hat: Hasan Çelebi.
Tezhip: Faruk Taşkale (Demsa Koleksiyonu).
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Celî Sülüs Levha.
Hat: Nazif Efendi. Tezhip: Faruk Taşkale (İrvin Cemil Shick Koleksiyonu).
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İlâhî aşk: Ahmed Muhammed Mustafa.
Hat: Hüseyin Gündüz
Tezhip: Faruk Taşkale

Tezhip sanatında kompozisyon, motif ve renklerdeki tekrar, adeta
birbirinin kopyası görünümündeki çalışmaların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Klasik eğitimi almış, klasik tezhip üsluplarını ve
kuralları özümsemiş bir sanatçının yeni ve farklı yorumlar yapması
yadırganmamalı ve desteklenmelidir. Amaç sadece tezhip sanatını
yaşatma gibi kısır bir düşünce olmamalı. Sanat, yaşayan ve yeni gelişmelere açık bir olgudur.
Fırçanızın ucunda beliren bir eserinize değinir misiniz?
Tezhip sanatının temelinde yatan güzeli idrak ederek yaptığım çalışmalarımı severek uyguladım. Tezhiple uğraşmak benim için dinlendirici ve yönlendirici oldu hep. Hiçbir zaman başkalarına beğendirme düşüncem olmadı. Öncelikle duygularımı ifade edebilmeli,
keyif almalı, kendim beğenmeli ve güzeli yansıtabilmeliydim. Sonuç bana huzur vermeliydi. Bu bağlamda uçuşan, üzerinde karınca,
böcek olan güller ve Hüseyin Gündüz’ün yazdığı renk geçişli çiçekler ile tezyin ettiğim “Ah Minel Aşk” ve “Yâ Vedûd”, en dokunan
çalışmalarım arasındadır.
Duygularınızı bir nevi boyalarla ifade ediyorsunuz. Renkler,
boyalar size lisân-ı hâliyle ne/neler anlatıyor?
Sanat, yaratmak değil, yaratılanı yansıtmaktır. Duygu ve birikimlerimizi boyalar ve asılları aslında tabiatta var olan çiçekler, bulutlar,
hayvansal öğeler ve soyut formlar ile ifade ediyoruz. Duygularımızı
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yansıtırken bile aslında var olandan ilham alıyoruz. Renkler, boyalar, çiçekler ruhumuzu besleyen, iç huzurumuzu dışarı aktarmamıza yarayan birer araçtır.
İlâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Uğraştığım sanat ve tarzım ikinci şahıslarda farklı etkiler bırakabilir ancak benim için aldığım eğitim, kültür birikimim, inançlarım,
yaşam biçimim, tabiatın renklerini algılayış şeklim ve duygularım
doğrultusunda kendimi ifade edebildiğim bir besin kaynağı, bir
ışıktır. Bu konuda önümü görebildiğim ölçüde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tezhip sanatında gelmek istediğim bir nokta, bir son
yoktur. Sanatta gelmek istenen bir nokta olabileceğini düşünmüyorum. İnsanın ruh yapısıyla paralel, sonsuza doğru giden, yaşadığımız boyuttan diğer boyuta geçmemizle son bulan bir uğraş; tadına
doyamadığımız bir meyvedir. Bu meyvenin besin kaynağı hayal
gücü, duygular ve inançtır.
Klasik çalışmalarım dışında özgün tasarımlarımda tezhip sanatında ilk kez uygulanan kâğıt zeminlerinde ve hatayî çiçeklerinde renk
geçişleri ve çok renkli uygulamalar, asimetrik kompozisyonlar ve
sade, yumuşak renkler dikkati çeker. Gözü ve ruhu yorduğuna inandığım canlı ve parlak renklerden daima kaçınmışımdır. Serbest kompozisyonlar ve bitkisel motifler daima ilgimi çekmiştir. Geometrik
motifler, birbirinin tekrarı desen ve zencerekler çok şık görünse de
çalışmalarımda çok fazla tercih etmediğim süsleme öğeleridir.
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Ta‘lik, Hilye-i Şerîfe.
Hat: Tahsin Kurt Tezhip: Faruk Taşkale (Turgay Artam Koleksiyonu).
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Çoğumuzun klasik uygulamaları birbirine benzer ve aldığımız eğitime paralel olarak hocalarımızın tarzını yansıtırız. Bir süre sonra bazı
kaygılardan uzak, kişisel özelliklerimiz çalışmalarımızda görülmeye
başlar. 1983 yılında Süheyl Ünver Hoca’nın doğum günü nedeniyle
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde düzenlenen toplantı sırasında bir konuşma içerisinde “Hocam keşke sizin yarınız kadar olabilsek!” dediğimde
bana “Çok yanlış bir düşünce, sen benim yarım, senin öğrencin senin
yarın olmayı dilerse, sanat geriye gider, yok olur. Sen, sanatı benden
ileriye, senin öğrencin senden ileriye götürmeyi düşünecek ki, sanat
devam etsin, gelişsin!” demişti. Üstadların eserlerini birebir tekrar etmek ve bununla övünmek, sanatın gelişimini yavaşlatan ve engelleyen en önemli nedendir. Müzehhipler için Süheyl Ünver’in “Öğrenci,
sanatı hocasından ileriye götürmeli!” sözü bir ilke olmalıdır.
Çalışmalarınızda sıklıkla gülleri görüyoruz. Gülde, güllerde ne
arıyorsunuz?
Türk kültüründe önemli bir yer tutan güller; resim, heykel, tezhip,
çini gibi güzel sanatların vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza
çıkar. Güller sadece güzel sanatlara değil, aynı zamanda edebi eserlere, kumaş ve takılara, kullanım eşyalarına ve hatta dinî sembollere konu olmuştur. Uygarlığın var olduğundan bu yana insanların
yaşamını süsleyen uluslararası botanik biliminde “rosa” ismiyle
anılan gül, dinimizde olduğu kadar Hristiyanlıkta da son derece itibar görmüş ve baş tacı edilmiştir. Gül, tasavvufta Hz. Muhammed’i
temsil eder. Gülün o emsalsiz kokusunu, Hz. Muhammed’in terinin kokusundan aldığına inanılır. Bu sebeple gül, tezhip sanatında,
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özellikle Hz. Muhammed’in kutsal özelliklerini anlatan hilye-i
şerîflerin tezyinatında bolca kullanılmıştır.
Sonuç olarak güllerin yeri bende ayrıdır. Uçuşan yaprakları ile pembe güller; üzerinde uçuşan böcekler ve karıncalar ile beni rahatlatan, dinlendiren, fırçayı elime bağlayan çiçekler olmuştur. Adeta
çalışırken görüntüleri ve kokuları ile beni rahatlatmakta ve kış
mevsimlerinde dışarıda fırtına ve yoğun bir kar yağışı varken çalışıyor olsam bile kendimi en sevdiğim mevsim olan baharda hissettirmektedir. Türk edebiyatı, sanat ve kültüründe Hz. Peygamber’in
sembolü olan “gül” çoğu çalışmalarımın konusudur.
Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Geleneksel sanatlarımızın temelinde güzel yatar. Formlarda, motif
ve harflerde bir kaide ve ölçü vardır. Tasarım içerisinde motifler bir
düzen ve belirli bir orantı içerisinde yerlerini alır. Bir yazı ve istif içerisinde harfler belirli ölçü ve kaideler dâhilinde dizilip anlamlı sözleri
oluşturur. Tabiatta var olan düzen gibi… Resim, heykel, müzik gibi
dallarda mutluluğu, hüznü, olumsuzlukları yansıtabilirsiniz.
Geleneksel sanatlarla uğraşan kişiler uğraştıkları dalın temelinde
yatan güzeli, ruhlarında, kişiliklerinde biriktirip güzeli, huzuru,
mutluluğu yansıtmalılar ki amaçlarına ulaşmış olsunlar. Tezhiple, yazıyla, ebruyla uğraşmak adeta ibadet gibidir. İyi insan olma
yolunda araç gibidir. Geleneksel sanatlarla uğraşmak sabır, sevgi,
titizlik ve güzel insan olmayı gerektirir.
Çok teşekkür ederiz Faruk Bey…
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Kelime olarak minyatür, adını, Ortaçağ Avrupası kitaplarının bölüm başlarının tezyinatında kullanılan kırmızı renkli “minium” ile yapılan “miniature” adı verilen
süslemeden alır. Bir diğer yoruma göre ise Latince “miniare” kelimesi İtalyanca “miniatura”dan Fransızcaya ve sonrasında da Türkçeye girmiştir. Batı kökenli bir terim
olarak yakın tarihimizde kabul görmüş ve metinde anlatılmak isteneni görsel olarak
yansıtan resimlere “minyatür” denilmiştir. Henüz minyatür kavramının kullanılmadığı daha önceki kaynaklarımızda, minyatür yerine; nakış resim, hurde nakış, tasvir
sanatı, şebih, nigâr, suret gibi tanımlar yapılırken; minyatür yapan için nakkaş, musavvir, ressam, vakanüvis, şebihnüvis, meclisnüvis, nigâri, nigârende; bu sanatın
çalışıldığı mekân için ise nakışhâne, nakkaşhâne, nigârhâne gibi sözcüklere yer verildiği görülmektedir. Tarih boyunca hükümdarların saraylarında nakkaşhânelerin
olması, bu sanatın ilerlemesi açısından önemli bir zemin oluşturmuştur.
Geleneksel Türk resim sanatı olarak nitelendirebileceğimiz minyatür sanatına, muhteva olarak bakıldığında ise daha çok gözlem ve belgelemeye dayalı olan çalışmalar
görülür. Bir veya birkaç hikâye aynı sayfa içerisinde minyatürün kuralları ile katmanlar şeklinde yerleştirilerek resmedilir, perspektif kullanılmaz veya sınırlı olarak kullanılır. Minyatürlerde her şey doğru çizilir; ama İslâm sanatları felsefesine bağlı olarak
aynen çizilmekten kaçınılır, renk ve figüratif unsurlarda dikkatle yapılan soyutlama
büyük bir uyum içerisinde işlenir. Minyatür sanatının tüm bu özellikleri, bir konunun tam ve gerçekçi olarak anlatılmasını da mümkün kılar.
Uygulama alanı olarak kâğıt, deri, dokuma, taş, metal gibi farklı malzemeler üzerine
işlenmiş örneklerini görmekle beraber özellikle tarihi sürecini anlatacağımız zaman
el yazması kitaplar üzerindeki örneklerden ilerlemekteyiz. Nakkaşlar; portrelerden
çiçeklere, dinsel konulardan şehir tasvirlerine, gündelik yaşamdan saray içi yaşama,
yöneticilerin törenlerinden savaş sahnelerine kadar birçok konuyu ustalıkla işlemişlerdir. Konularına göre incelersek; konusu edebiyat olan minyatürlü el yazmaları şiirleri, divanları, öyküleri, mesnevîleri ve hamseleri kapsamaktadır. Tarih konulu olan
minyatürlü el yazmaları ise padişahların kendi ve önceki dönemlerinin yazıldığı Şehnâmeler ile savaşları konu alan Gazâvatnâmeler’dir. Surnâmeler, şehzadelerin sünnet düğün şenliklerini anlatırken, Silsilenâmeler padişahların soyunu din ve tarih
büyüklerine bağlayan resimli yazmalardır. Bilim konulu eserler denizcilik, coğrafya,
tıp gibi oldukça geniş bir alanı kapsarlar. Albüm resimlerinde ise padişah portreleri,
saray dışı yaşama ait tasvirler ve çiçek resimleri gibi farklı konular işlenmiştir.
Minyatür sanatında kullanılan malzemeler çeşitlidir; kalem, silgi, eskiz kâğıdı, cetveller, suluboya, guaj boya, mürekkep, çeşitli renklerde aharlı kâğıtlar, altın çeşitleri, arap zamkı, jelatin, trilin, akik mühre, tahrir için çeşitli numaralarda ince samur
fırça çeşitleri bunlardan bir kısmıdır. Minyatürde önceden hazırlanmış aharlı kâğıt
üzerine geçirilen desenin ayrıntıları ise altınları sürülerek, doğal hazırlanan boyalarla renklendirilerek ve ince nüanslı tahrirleri çekilerek tamamlanır. Renkler net ve
parlak, gölge kullanılmayan nesne ve figürler ise ayrıntılarda zengindir.
Minyatür, tarihimizden gelerek bize ait kültürümüzü yansıtacak ve kendimizi iyi ifade edebilmemizi sağlayacak zenginlikte bir sanatımızdır. Nakşedilmiş çizgileri, büyülü renkleri, incecik ayrıntılı çizimleri, anlattığı hikâyeleri ile el yazmalarına renk
katan minyatürler, günümüzde zanaat inceliklerini ve sanat felsefesini koruyarak
ama daha büyük boyutlarda çalışılıp duvarlara asılan özgün tablolar hâlini almıştır.

G Ü L Ç İ N A N M AÇ

“

“

Sanat, ruhları birleştiren bir unsurdur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini ve Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programını tezli olarak bitirmiştir.
Cahide Keskiner’den tezhip, minyatür ve Nusret Çolpan’dan minyatür eğitimi almıştır.
Yüzün üzerinde sergiye katılmış ve çalışmaları elliden fazla kitapta yer almıştır.
Çeşitli projeler, kitap, berat, afiş, ambalaj, ödül, takı, büyük ebatlı duvar çini
pano, animasyon ve belgeseller için minyatür çalışmaları ile desen tasarımları
yapmıştır.
Farklı kurumlarda minyatür dersleri vermekte ve kendi atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLÇİN ANMAÇ

İstanbul Eminönü,
Yeni Valide Külliyesi, Mısır Çarşısı’nda
Gündelik Hayat.
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MAZİNİN NABZI MİNYATÜR SANATINDA ATIYOR
Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, geleneksel sanatlarda kendi yolunu ve üslubunu oluşturmuş ustalardan biri. İstanbul’da yaşayan
sanatkâr, bir yandan minyatür geleneğine yeni eserler ve isimler
kazandırmanın heyecanını yaşarken, diğer yandan da sanatını tüm
estetik birikimiyle birlikte yarınlara taşımaya gayret ediyor. Bu bağlamda bir yandan çiziyor, boyuyor, nakşediyor, yazıyor; diğer yandan da öğrenci yetiştiriyor, sergi açıyor; hâl ve kâl lisanıyla talebelerine emsâl teşkil etmeye çalışıyor.
Duayen nakkaş Anmaç, minyatür sanatının sadece isminden haberdar olduğu bir dönemde resim yapmaya başlamış. Resme ve sair
estetik güzelliklere gönül evinde her zaman açık kapılar bulunan
sanatçı, üniversite eğitimi sırasında resim dersleri almaya başlamış.
Bir müddet sonra yağlıboya çalışmalarını çok detaylı ve ince yapınca, hocasının önerisi ile geleneksel sanatlara yönelmiş. O güne kadar herhangi bir bilgi sahibi olmadığı İslâm-Türk sanatlarına böylelikle ilk adımını atmış. Bu şekilde tarih, medeniyet ve kültürümüzle
harmanlanmış öz sanatlarımızın dünyasına dâhil olarak, minyatür
sanatını inceledikçe hayranlığı günden güne çoğalmış.
Geleneksel sanatlarda ustanın önemi büyük. Öz sanatlarımız, ustaların rehberliğinde elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bin bir
himmet ve gayretle, yeni nesillere aktarılıyor.
Cumhuriyet döneminde tezyinî sanatlarımızın dünden bugüne
aktarılmasında Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver kilometre taşı mahiyetinde. Süheyl Hoca’dan sanatlarımızın usul, erkân ve adabını
tevarüs eden ustalardan biri de Cahide Keskiner. Gülçin Anmaç

minyatürü Cahide Keskiner Hoca’nın nezaretinde öğrenmeye başlamış. Tezhip sanatı, desen bilgisi ve ananevi sanatlarımızın gelişimini anlamak açısından çok önemlidir. Anmaç, tezhip sanatında
vukûfiyet kazanması sonrasında minyatüre yönelmiş ve birbiri ardına eserler vermeye başlamış.
Gülçin Hanım’la sanatı ve sanatının incelikleri hakkında güzel bir
sohbet gerçekleştirdik.
Gülçin Hanım, geleneksel sanatlara yönelik ilginiz nasıl gelişti?
Resim ve sanata her zaman ilgim vardı ve üniversite eğitimim sırasında, aynı zamanda resim dersleri almaya başladım. Ama yağlıboya çalışmalarını çok detaylı ve ince yapınca, hocamın önerisi geleneksel sanatlar ile ilgili çalışabileceğim şeklinde oldu. O güne kadar
hiç bilgi sahibi olmadığım bir dünyanın kapıları böylece önümde
açıldı. Tarihle ve kültürümüzle sarmalanmış bu dünya, benim merkezime, bendeniz bu dünyanın derinliğine yerleştim ve minyatür
sanatını incelerken bu sanatımıza hayran oldum.
Minyatür sanatında sizi ne/neler etkiledi?
Minyatürde beni ilk etkileyen renklerin özgürlüğü… Minyatür önce
nakkaşını ve sonra seyredenini sonsuz bir masal dünyasının içine
sürükler.
Bu noktada renklerin yeri neresidir?
Renk; atların mavisi, yerin pembesi, bulutun yeşili, suyun gümüşü,
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çalışırken.
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İstanbul Divanyolu,
Erguvan Gölgesinde Milyon Taşı,
Çınar Gölgesinde Hacı Beşir Ağa
Çeşmesi.
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gökyüzünün altın hâlidir, yani gerçekte olmadığı gibidir. Öncesinde
renklerimiz tüm parlaklığı ve netliği ile yerleşir zemine ve onları
sınırlayacak, iyice görünür kılacak, saracak çizgilerini bekler.
Peki, çizgiler, nesneler ve figürler…
Çizgiler elimizde olan tek boyut verme unsurudur. İnceli, kalınlı
yani bizim dilimizde nüanslı tahrir olarak çektiğimiz çizgiler, hem
derinliği hem kalınlığı hem de hacmi verebildiğimiz tek unsurumuzdur. Minyatürlerde genelde bütün konulara kuşbakışı bakılır;
ama objeler önden görülür ve nesneler birbirinden bağımsız olarak
ele alınıp, her biri en iyi anlatılacak şekilde çizilir.
Minyatür sanatına nasıl başladınız? Hocanız/hocalarınız kimdir? Kaç yıldır bu sanatla meşgul oluyorsunuz?
Minyatüre hemen başlayamadım. Bu sanata ilk adımımı Cahide
Keskiner Hocam’ın atölyesinde attım; ama ilk olarak tezhip öğrenmem gerektiği anlatıldı bana. Bence bu doğru bir düşüncedir.
Tezhip sanatı, desen bilgisi ve bu sanatların gelişimini anlamak
açısından çok önemlidir. Çok titiz bir hocaydı, örneğin neredeyse
bir yıl karakalem desen çalıştım; ama bu gayret, kendi deseninizi
çizebilmeyi öğretiyor aynı zamanda. Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesinde Cahide Hocam’ın düzenlediği Geleneksel Türk Süsleme
Sanatları Kursu’nu bitirdim ve sonrasında Nusret Çolpan Hocam
ile minyatür çalışmalarıma devam ettim. Neredeyse yirmi beş yıldır
bu sanat, hem içerisinde kaybolmamı hem de nefes almamı sağlayan bir meşguliyet oldu. Bu yolda benim büyük şansım, iki kıymetli
hocam Cahide Keskiner ve Nusret Çolpan’dır.

Osmanlı-Türk minyatürünün özellikleri nelerdir?
Osmanlı minyatür sanatı, yaygın olarak ilk önce kitap resimleme
sanatı olarak kabul görmüş ve metni açıklayıcı, destekleyici olarak
yüzyıllar boyunca yazma eserlerde kullanılmıştır. Kuvvetli bir anlatıma ve kendisine özgü bir estetik yapıya sahip olan bu sanat, asırlar boyunca değişik kültürler ve çeşitli üsluplar altında gelişimini
sürdürmüştür.
Türk minyatür sanatında hayâ ürünü olmayan, gözleme ve belgelemeye dayalı olan çalışmalar sık görülür. Her şey doğru çizilirken
aynen çizilmekten kaçınılmış, soyutlama büyük bir uyum içerisinde
kullanılmıştır. Mimarî unsurlar da aynı çerçevede, farklı yönlerden
bakılarak ve iç, dış mekânlar bir arada gösterilerek çizilir. Figürler
boyutsuz, derinlik verilmeden nakşedilir. Her şey, çizgiyle belirtilerek en ince ayrıntısına kadar işlenerek, renkler net ve temiz bir
akıtma tekniği ile boyanır. Yüzyıllar içerisinde hep varolan bu sanat, şüphesiz farklı dönemler, nakkaşlar ve teknikler geçirmiştir.
Osmanlı’dan günümüze tevarüs eden pek çok minyatür var.
Bunlar minyatür mü? Belge mi? Sanat eseri mi?
Aslında hepsi diyebiliriz. Matrakçı Nasuh’un topografik minyatür
çalışmaları bize mekânların özelliklerini, şehrin yerleşimlerini,
mimarî yapılarını, doğal bitki örtüsünü gösterir. Örneğin; Surnâme-i Hümâyun, Nakkaş Osman tarafından minyatürleri yapılan
bir eserdir ve eserde Şehzade Mehmet’in elli iki gün süren sünnet
düğünü nedeniyle yapılan geçit törenleri anlatılmaktadır. Levnî tarafından minyatürleri yapılan Surnâme-i Vehbî isimli eser ise diğer
Surnâme’den iki yüzyıl sonra nakşedilmiştir. Bu iki eser sayesinde
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Hamdım, Piştim, Yandım.
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eğlenceler, şenlikler, figürler ile dönemin giyim ve diğer özelliklerini, saray geleneğini, gündelik hayat okumalarını minyatürler sayesinde görsel olarak yapabilmekte ve hatta dönemleri bile karşılaştırabilmekteyiz. Böyle birçok örnek sayabiliriz ki kitapların içinde
görsel birer belge olarak ânı ispat eden minyatürlerdir ve aynı zamanda hem tarihî bir belge, hem döneminin sosyal yaşamını aksettiren bir anlatım aracı, hem nakkaşın elinden özgün bir sanat
eseridir.
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Tarihte kendinize örnek aldığınız bir minyatür ustası var mı?
Rey seramiklerin yalın güzelliğini, Varka ve Gülşah’ın naifliğini,
Mehmed Siyah Kalem figürlerinin çok sert olan gerçekçiliğini,
Şehnâme ve Surnâme minyatürlerini, Kelile ve Dimne hikâyelerindeki doğa tasvirlerini, Matrakçı Nasuh’un şehir betimlemelerini,
Nigârî’nin figürlerini, Nakkaş Osman’ın hikâyeciliğini, Levnî’nin
renklerini, Nakkaş Hasan’ın meleklerinin canlılığını ve birçok şeyi
örnek almışımdır kendime… Her birinin minyatürlerini görmek,
benim gönlümde bir mutluluk nedenidir.
Hayranı olduğum çok sanatçı var ve ayrıca bunlar sadece minyatür
sanatından değiller. Sanatın bizimle ilgili olan bölümü bile yüzlerce
yılı ve çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Büyük savaşların, sayısız
göçlerin yaşandığı bu topraklarda kültür ve sanat, sürekli etkileşim
ve değişim içerisinde olmuş. Çalışma konularımı seçip resmederken tek istediğim, içimden dökülen hikâyeleri en iyi şekilde anlatabilmek. Sanat çoklu beslenmelerle zengin meyvelerini verebiliyor,
az önce arz ettiğim her bir sanatçı ile eserlerinin ve daha nicelerinin
üzerimde hakkı vardır.
Minyatür-resim ilişkisi üzerine neler söylemek istersiniz?
Minyatür zaten bir resim sanatıdır ve başlangıçta yazma eserlerdeki
konuların detaylı bir çalışma ile süslenerek resimler ile açıklanması amacıyla kullanılmıştır ve yapılırken gelenekli sanatların teknik
kurallarına uyulur. Eski kaynaklarımız, kitap resmi için “Nakış resim”, “Tasvir sanatı”; minyatür yapan için de “resim yapan, ressam”
anlamında “Nakkaş” ya da “Musavvir” demiştir. Şahsen “Minyatür”
terimini kullanmaktan çok hoşlanmıyorum; ama dilimize ve belleğimize bu şekilde yerleşmiş. Minyatür sanatı, az önce belirttiğimiz
felsefesi ve kendi içindeki kompozisyon kuralları ile boyama tekniklerinin farklılıklarından dolayı resim sanatından ayrı bir alana
yerleşir. Minyatürde perspektif, derinlik, gölgeleme kullanılmaz
ama boyutsuzluk; elbise desenleri, saç ve sakal, mekânda bulunan
ayrıntılar, ağaç yaprakları veya yerdeki bitkiler gibi ayrıntıların zenginliği ile aşılır.

Minyatürle tezhip, tezhiple minyatür birbirine yaklaşıp iç içe
mi giriyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Gelenekli sanatların mantığını, kurallarını, desenlerini ve özgün
kompozisyon oluşturmayı ilk olarak tezhip eğitimi ile öğrenmek
bence önemlidir. Aynı zamanda bu sanat ile başlayarak, el maharetinizi geliştirirsiniz. Örneğin; ben bu noktada öğrendiğim desen
bilgimi daha sonra takı ve çini alanındaki çalışmalarımda çok kullandım.
Ama tezhip ve minyatür, iki ayrı sanat dalıdır. Kendi doğruları
ve amaçları farklıdır. Ben bu iki sanatı beraber kullanmayı biraz
kolaycılık olarak görüyorum ve yapılan işler ne yazık ki kolaj görüntüsünden kurtulamıyor. Minyatürde, özgün ve net bir bakış
getirilemediği zaman, ilk bakıldığında çalışmada gelenekli sanat
düşüncesini uyandırmak için altın, tezhip, tuğra gibi örneklerle
desteklemek yaygın bir davranış oldu. Minyatürün konusu gerektirdiği için desenler kullanılır. Örneğin bir gazel, hat ile yazılır ve kenar hikâyesi minyatür ile yapılır. Ana kompozisyon başka sanatlarla oluşturuluyorsa bunun cevabının iyi verilmiş olması lazım gelir.
Ben her zaman minyatürün tek başına ve tüm ihtişamıyla yerleştiği
çalışmaları tercih ederim.
Özelde minyatürde genelde sanatta bir çalışma, kolayca eser
niteliğini kazanabilir mi?
Sanat eseri olarak değerlendirdiğimiz çalışmaların kendi döneminde bu pâyeleri almaları daha nadirdir. Üzerinden geçen onlarca ve
yüzlerce yıllık süreçte, taşlar yerine oturduğunda bu eserler ve sahipleri yerlerini bulur.
Sanatınızda perspektifin olmayışı, işçiliğe nasıl yansıyor?
Minyatürde perspektif olmayışı eksiklik değil bütün ayrıntıyı olduğu gibi yansıtabilme üstünlüğü sağlamaktadır. Çağdaş bakış, bir
objeyi olduğu gibi görmeme şeklindedir ki bu da minyatür bakışıdır. Minyatür sanatının derinliğini oluşturan asıl unsur perspektif
değil, ince işçilik ve ayrıntıların zenginliğidir.
Minyatür sevdalılarına nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Az uyuyun, az konuşun, çok disiplinli olun, sadeleşerek zenginleşin, sebat ile çalışın. En önemlisi kimin ne dediğine değil sadece
kendi işinize bakın. Bu ülkenin üretene ve işini iyi yapana ihtiyacı
var. Ne yaşarsanız yaşayın, olumlu bakın, güçlü kalın, elinizde olan
şartlarınızla yılmadan devam edin. Hep yeni şeyler öğrenin ve üretin; iyi niyet ve gayret eninde sonunda karşılığını bulur.
Çok teşekkür ederiz Gülçin Hanım…
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Ebru; felsefesi olan, yaşayan, yaşatılan, keşfedilebilen tüm güzellikleri kuşaktan kuşağa, hocadan talebeye aktarılan sırlı bir sanat. Sanatta, özellikle İslâm Türk sanatlarında gelenek önemli. Bu bağlamda ebru geleneğinde meşk, icazet, azim, sabır ve
edep anahtar kelimelerdir.
Kısaca ebruyu tanıtacak olursak; ebru, tabiattan elde edilen ve sığır ödü ilâve edilen
madenî esaslı boyaların, ebrucu tarafından yaşlı atın kuyruk kıllarının bir gül dalının
çevresine sarılmasıyla yapılan fırçalar yardımıyla kıvamı artırılmış bir sıvı üzerine
serpilmesi ya da biz yardımıyla damlatılması suretiyle oluşturulan desenlerin, sıvının üzerine kapatılan bir kâğıda aktarılması suretiyle gerçekleştirilen bir kâğıt bezeme sanatıdır.
Bilinen en eski örneği 1496 senesinde yapılmış olan ve hâlen Kronos koleksiyonunda
muhafaza edilen ebru sanatı, başlangıçta üzerine yazı yazmak amacıyla yapılmışsa
da daha sonraları önce cilt kapaklarında cilt bezi yerine ya da yan kâğıdı olarak ve
murakkaa albümlerinde kullanılmış, geçtiğimiz yüzyılda da levha pervazlarını süslemeye başlamıştır.
Sanat tarihçilerinin Orta Asya ya da Uzak Doğu’da başladığını söyledikleri ebru, İpek
yolu üzerinden önce İran’a gelmiş, burada ebrî ismini aldıktan sonra da yine aynı yolla 15. yüzyılda İstanbul’a gelerek günümüze kadar en şâşaalı günlerini İstanbul’da
geçirmiştir. Ticaret yoluyla 16. yüzyılda İstanbul’dan Avrupa’ya götürülen ebru, farklı
tekniklerle de olsa günümüzde dünyanın dört bir yanında icra edilmektedir.
Her ne kadar Türk ebru geleneğinde duvara asmak için ebru yapmak yoksa da sanatın son temsilcisi merhum Mustafa Düzgünman’ın çabalarıyla tanınan ve çok sevilen
ebru, beğenenlerce çerçevelenip duvarlara asılmak suretiyle Batı’nın soyut resminin
ülkemizde tam karşılığı hâline gelmiş ve seyredenlerin gönül telini sürekli titretmeye
başlamıştır.
Bilindiği üzere hat sanatı için “iğne ile kuyu kazmak” tabiri kullanılır. Ebru için ise
mezkûr tabir, “iğne ile suyu kazmak” şeklinde dillendirilir ve dahi ebru teknesi zuhurata tabidir. Tekne, ebrucunun ihlâsıyla doğru orantılı şekilde neticeler verir. Dolayısıyla sırlı bir sanattır ebru. Bu sanatı icra edenlere de ebrucu denilmektedir.
Ülkemizde tarihinin hiçbir vaktinde olmadığı kadar ebru teknesi açılıyor. Böylelikle
Türkiye ebruyla renkleniyor. Bu durum ebru sanatının geleceğine ümitle bakmamızı
salık verirken, nitelik yönünde dikkatli olunması gerekiyor.
Unutulmak üzere olan ebruculuğumuz Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi ile tabir yerindeyse külleri üzerinde tekrar hayat bulmuştur. Ebruculuğumuz, İbrahim Edhem Efendi’nin bereketli ömrünün son dokuz ayına yetişen Necmeddin Okyay
ile Türk insanının gündemine tekrar girmiş, Hz. Hüdâyî’nin türbedârı Mustafa Esad
Düzgünman Hoca ile de müesseseleşme yönünde önemli adımlar atmıştır.
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Çiçekli ebru.
Ebru sanatımız dünden bugüne Mustafa Düzgünman’ın
gayretleriyle aktarılmıştır. Ebruyu Hezarfen Necmeddin Okyay’dan öğrenen Mustafa Esad Düzgünman, kadim sanatın
tüm inceliklerini hüvesi hüvesine, milimi milimine talebelerine öğretmiştir.
Klasik Türk ebrusu günümüzde Düzgünman Merhum’un
ebruculuk yolunu ve felsefesini ustalıkla devam ettirmekte
olan talebeleri ve talebelerinin talebeleri eliyle icra edilerek
sanatseverlerin irfanına arz edilmektedir.
Klasik Türk ebrusu battal ebrudur. Bülbül yuvası, taraklı gelgit, hatip, mutaf, akkâse ve çiçekli ebrular belli başlı ebru
çeşitleridir.
Türk tezyînî sanatlarında ve dahi ebruda üçüncü boyut yoktur. Ebrucu, çiçek ebrularını üsluplaştırarak çalışır. Böylelikle
ne tabiatı birebir kopya eder ne de var olanın aksine bir sûret
tasvir eder. Bu minval üzere motiflerde hem tabiatı hem de
sanatkârı seyretmek mümkündür.
Her biri farklı bir kullanım yeri düşünülerek yapılan; battal,
neftli battal, hatip, çiçekli, hafif, kumlu, mutaf ebrusu, taraklı ve akkâse gibi birçok çeşidi bulunan ebrunun eğitim süreci meşakkatli ve uzun olmakla birlikte başarılı olunduktan
sonra yapana ve seyredene çok değişik duygular yaşatmaktadır.
E B R U

Türk kitap sanatlarından birisi olmak hüviyetini günümüzde güçlendirerek sürdüren ebru sanatına klasik bakış açısı,
Mustafa Düzgünman’ın aşağıdaki beytinde ifadesini bulmaktadır:
Bil ki manzûrun olan dest-i nükş-i Mustafa
Nusret-i Mahmût Hüdâyî himmet-i Âli Âbâ…
Bir başka önemli nokta da sanatta usûlün önemli olmasıdır.
Bu bağlamda Türk ebrusunun tatbikine ve tahsiline yönelik
bazı umdeler öne çıkıyor:
- Türk ebrucusu fırçasını yaşlı atın kuyruk kıllarını gül dallarına bağlayarak kendisi sarar.
- Türk ebrusu öğrenildiği gibi bilâbedel öğretilir.
- Türk ebrusunda suda erimeyen, güneşten etkilenmeyen tabii boyalar kullanılır.
- Türk ebrusu duvara asılmak için değil, levha pervazlarında,
üzerine yazmak için ya da ciltte kullanmak üzere yapılır.
Ebruyu beğenen ister kullanır, isterse çerçeveletip duvarına
asar.
- Türk ebrusu usta çırak münasebetiyle ve meşk usûlüyle öğrenilir, ustaya tam teslimiyet esastır.
- Türk ebrusunda 3. boyut yoktur.
- Ebrucular tekne başına geçince geçmiş ustalarının ruhları
için bir Fâtihâ-i Şerîf okurlar.
- Mustafa Düzgünman’ın gerek görüp öğrencilerine icazet
vermeleriyle Türk ebrusunda icazet vermek de bir gelenek
hâline gelmiştir.
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“

“

Ustasız ebrucu olunmaz!

1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Erzurum’da tamamladı.
Devlet bursuyla gönderildiği İngiltere’deki Elektronik Mühendisliği Bölümünden
şeref derecesi ile 1979 yılında mezun oldu. Aynı dalda yüksek lisans eğitimini 1980 yılında tamamlayarak yurda döndü. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhânesi’ne devam
ederken ebru yapmaya başladı ve 1985 yılında ustası Mustafa Düzgünman’la tanıştı.
1989 yılında kendisinden ebru sanatının icrası ve öğretilmesi konusunda icazet aldı ve o
tarihten bu yana ustasının çizgisinde ebru çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Alparslan Babaoğlu’nun ebru hayatı bir taraftan devam ederken, bir taraftan da mühendislik hayatını bir kamu kurumunda yönetici olarak sürdürdü. 2011 yılında emekliye ayrılarak bu tarihe kadar ancak boş zamanlarını ayırabildiği ebru sanatına zamanının tamamını ayırmaya başlayan Alparslan Babaoğlu, gelenekli ebru yapımı ve tekniği
ile ilgili araştırmalar yapmakla beraber, çeşitli kurumlarda ebru eğitmenliğini sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
Ebru tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne doktora öğrencisi olarak kayıtlı bulunmaktadır.
Bir dönem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Süsleme
Sanatları Bölümünde ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ebru dersleri vermiş olup, öğretim faaliyetlerine Klasik Türk Sanatları Vakfı,
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi ve AlBaraka Türk Geleneksel
Sanatlar Merkezinde devam etmektedir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Başbakanlık, T.C. Merkez Bankası, AlBaraka Türk ve Kuveyt Türk koleksiyonları ile müzeler ve çok sayıda özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sâhibidir.
Sayısız karma sergiye katılmıştır.
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Alparslan Babaoğlu
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Alparslan Babaoğlu, ebru talebeliğine kabul normları olan bir üstad.
Hocası Mustafa Düzgünman’ın, onun hocası Necmeddin Efendi’nin,
onun da hocası Edhem Efendi’nin açtığı ebru yolunda ebru yapıp
talebe yetiştiriyor. Mustafa Düzgünman herkese ebru öğretmezmiş,
layığıyla devamına inandığı 7-8 kadar talebesine öğretmiş, o kadar!
Hocamızla yaptığımız keyifli hasbihâlimizin içinden ebru sanatı,
doğru ebru, geleneksel sanatlarda hoca-talebe ilişkisi, geleneksel sanatlarımızın sorunları, ebru-mühendislik ilişkisi ve hâliyle Mustafa
Düzgünman geçti.
Hocam, ilk soru olarak, ustasız sanat öğrenilir mi?
Ustasız ebrucu olunmaz, hüdâyinâbit ebrucu olamazsınız, ebruyu
kendi kendinize öğrenemezsiniz. Ebruda bir rehber lazım gelir. Ben
hocam gibi ebru yapmak için, onun gibi lale başı yapmak için belki
bin adet lale yaptım, her yaptığımı götürdüm gösterdim, yanlışlarımı gösterdi. Sonunda bir gün, “Bunun altına imza atsam kimse fark
edemez.” diye bana iltifat etti.
Usta, talebesinin yolunu kısaltır, kolaylaştırır. Nasıl hüsn-i hat talebesinin, hocasının kaleminin harfi nasıl şekillendirdiğini görmeden
harfi yazması söz konusu değilse; tekne başında hocanın ebru yapışını, ‘biz’ini nasıl kullandığını görmeden de doğru ebru yapamazsınız. Hocanın kısaltacağı yol varken, siz hoca tanımazsanız yıllarca
kendi başınıza olduğunuz yerde dönüp durursunuz.
Tüm sanatlarda durum böyledir. Mûsiki eğitimi de meşk ile, hocanın yanında diz dövüp usûl öğrenilerek başlar. Ebrunun tekâmülü,
ustanın ebrularını taklit etmekle olur. Talebe hocasını taklit ede
ede gün gelir ustası gibi, gün gelir ustasından da güzel ebru yapmaya başlar. Az önce de arz ettiğim gibi, ebruda hoca lazım gelir,
hüdâyinâbit ebrucu olunmaz.
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Geleneksel sanatlarda hocanın talebesi için değeri nedir?
Geleneksel sanatlarımızda hoca, babadan da öte bir şeydir. Hoca,
talebenin her şeyidir, ihtiyacı olduğunda harçlık verir, eşiyle arası
bozulursa aralarını düzeltir, her türlü meselesiyle ilgilenir.
Geleneksel sanatlarda icazet ahlâka verilir. Hoca, talebenin yolunu kısaltır. Hoca, talebeleri arasında tefrik yapmamalı, talebe de
hocasının vaktini diğer arkadaşlarıyla paylaştığını unutmamalıdır.
Çünkü bir hoca belki 100 talebeyle ilgileniyor. Hoca olmak zor iş!
Bizim sanatlarımızda sanat, hoca-talebe münasebetiyle öğrenilir.
İcazet, arz ettiğim gibi edebe verilir. Üniversitelerde hat bölümleri
var. Oradan mezun olanlara icazet veriliyor mu? Verilmiyor. Hat
sanatını hakkıyla icra etmek isteyenler ne yapıyor, gidiyor bir hocanın dizinin dibinde uzun yıllar meşk edip hat sanatının inceliklerini
öğreniyor. Tezhip ve minyatürde de durum böyledir. Her sanatın
hocadan talebeye, ustadan çırağa tevarüs eden âdâbı vardır ve bu
âdâp ancak ve ancak meşk usûlüyle kavranabilir.
Şu an ebrunun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ebruculukta epey mesafe katettik. Bugün Türkiye’de tarihin hiçbir
vaktinde olmadığı kadar ebru teknesi açılıyor. Böylelikle Türkiye
ebruyla renkleniyor. Bu keyfiyet, eskilerin “iğneyle suyu kazmak”
şeklinde tarif ve tavsif ettiği ebru sanatının geleceğine ümitle bakmamızı salık verirken, nitelik yönünden bazı meselelerin konuşulmasının vaktinin geldiğine de işaret ediyor.
Burada başka bir başlık açacak olursak; size göre klasik ebru
nedir?
Klasik ebru deyince hatip ebrusunu anlarım, battal ebruyu anlarım;
başka hiçbir şeyi anlamam. Ebru sanatında klasik tabiri iki anlamda
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çalışması.
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Ebrunun kâğıda geçirilmesi.
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Teknede lâle ebrusunun yapım aşaması.
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kullanılmaktadır. Birinci anlamı; asırlar önce yapılmış, yüzyıllardır
güzelliğini kaybetmemiş, bugün de çok beğenilendir. İkinci olarak da;
biraz evvel tarif ettiğim yolda; hocalarımın yolunda yapılanlardır. Bir
ebrunun klasik olması bizden öncekiler gibi yapılmasını, yapılmış olmasını gerektirir. Benim için klasik ebrunun üstatları Hatip Mehmet
Efendi’dir, İbrahim Edhem Efendi’dir, Necmeddin Okyay’dır, Mustafa Düzgünman’dır. Bunların yaptığı her şey klasiktir. Onların yaptıklarının dışında kalan hiçbir şey klasik değildir. Böyle ebrular eğer geleneklerimize uygun yapılmışsa klasik olmaya adaydır ve onun klasik
olup olmadığına gelecek nesiller karar verir.
Ebru, geleneksel sanatlarımızdan, öz sanatlarımızdan biridir. Bununla birlikte diğer sanatlarımızdan daha kuvvetli olarak kişinin
enâniyetini yenmesi için çok önemli bir vasıtadır bana göre. Kısa
sürede bir eser meydana getiriyorsunuz. Ortaya çıkan bu güzellik
karşısında onu yapmaya vâsıta olduğunuzun idrakinden çıkıp bunu
“ben” yaptım düşüncesine kapılırsanız, bu, insan için çok tehlikeli
bir şeydir.
Hocam, ebruda tekâmül mümkün müdür?
Aynı şeyi mütemadiyen devam ettirmek suretiyle de yenilikler,
farklılıklar meydana çıkar. 30 yıldır lâle çalışıyorum. Benim lâlem
30 yıl içerisinde kendi içinde tekâmül etmiştir. Aynı şeyi tekrarlaya
tekrarlaya, yaptığınız eserdeki estetik problemleri görüp düzeltirsiniz. Bir diğer sanatkâr da aynı şekilde çözemediği bir meseleyi
çokça meşk ederek kavrama yoluna gidebilir. Böylelikle sanat da
sanatkâr da tekâmül eder. Türk dilinin kendi kendine tekâmül etmesi gibi… Ben de hocamın ebrularına, lâle ebrularına bakarak belki binlerce kez hocam gibi ebru yapmaya çalıştım, çalışıyorum da.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarım da benim ebrularıma bakarak ebru
çalışıyorlar. Tüm sanatlarda durum böyledir. Bizim sanatlarımız
taklitle öğrenilir.
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Ebrunun tekâmül süreci, ustanın ebrularını taklit etmekle olur. Talebe, hocasını taklit ede ede gün gelir ustası gibi, gün gelir ustasından da güzel ve estetik ebrular yapmaya başlar.
Battal ebrunun 115 yıllık, çiçekli ebrunun 60-70 yıllık tekâmül sürecini ebrulara bakarak görmek mümkündür. Bir hattat çok çalışırsa, Sâmi Efendi’yi, Hulûsi Efendi’yi aşması mümkündür. İmkânlar
âleminde yaşıyoruz.
Ebrunun kullanım alanları nerelerdir?
Ebru bir kâğıt bezeme sanatıdır. Ebru, gündelik hayatımıza ancak
ciltte ve levha pervazlarında kullanılarak doğru yerden girebilir.
Ebru, yazının pervazında yer alır; hatip ebruları yazıların kenarlarına konur. Ebru, hayatımıza hat ile, cilt ile, kitap ile girdiyse doğru
yerden girmiş demektir.
Lâle, hilâl ve Allah lâfzının ebced hesâbıyla değerleri aynıdır. Bunun
içindir ki lâleye kıymet verilmiştir. Bunun içindir ki edebiyatta ve
sanatta lâle figürü çoklukla kullanılmıştır. Bunun içindir ki Müslüman ülkelerin bayraklarında hilâle yer verilmiştir. Bunun içindir ki
Mehmet Aşkî:
“Mazhar-ı ism-i Celâl olmasa hakkā lâle
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle1”
demiştir. Bunun içindir ki ebrucular lâleyi ebrularında sıklıkla kullanırlar.
Ebru yaparken kullandığınız teknikten biraz bahseder misiniz?
Seramik ya da oto boyasıyla, daha doğrusu içinde asit bulunan boyalarla kâğıda ebru yapılmaz. Bizim boyalarımızda asit yoktur. Asitli
boyalarla yapılan işlerdeki boyalar 30-40 sene içinde kâğıdı yakar.
Biz boyalarımızı topraktan yapıyoruz. Toprak, boyalarımızın ana
1

Lâle eğer Allah’ın ismini taşıyor olmasaydı
Bu derece yücelere çıkamaz, böylesine kıymetli olamazdı
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5’li buket lâle ebrusu.
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Teknede lâle ebrusu.
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maddesi. Eczacı havanlarında dövüyoruz. Kendi boyamızı kendimiz yapıyoruz. Fırçamızı da kendimiz yapıyoruz; atkuyruğunu gül
dalına sararak kendi fırçalarımızı yapıyor ve ebru yaparken bunları
kullanıyoruz.
Son iki sorumuz olsun hocam. Birincisi şu: Mühendislik formasyonunuzun ebruya, tekneye nasıl bir katkısı oldu?
Ebru teknesinde olan olaylar sonuç olarak fiziksel, kimyasal veya
fizikokimyasal olaylardır. Mustafa Düzgünman Hoca hayatta iken,
Oktay Sinanoğlu ebruyu merak etmiş. Uğur Derman Hoca da kendisini Mustafa Hoca’nın teknesine götürmüş. Oktay Bey, “Bu iş tam
benim sahama giriyor. Bundan çok güzel doktora tezi olur, benim
bunu çalışmam lazım.” demiş.
Netice nasıl hâsıl olmuş?
Ancak bu konuda doktora yaptırtacak bir talebe bulamadığı için çalışamamış. Sorunuzun cevabına gelecek olursak… Ebru teknesinde
bir mühendisin ilgisini çekebilecek çok şey var. Sığır ödünün içerisinde yüzey aktif asitler bulunur. Bu yüzey aktif asitler, kitrenin
üzerindeki yüzey gerilimini kırıp boyanın açılmasını sağlıyor. Kitrenin kıvamı arttıkça yüzey gerilimi artıyor ve daha fazla öd koymanız gerekiyor veya öd ile beklemiş boya gittikçe güzelleşiyor, inceliyor. Çünkü ödün içerisindeki yüzey aktif asitler aynı bir deterjanın
kumaşa tutunmuş bir kir parçasını söküp ayırması gibi boyadaki
topaklanmaların en küçük zerrelerine kadar bölünmesini sağlayarak daha güzel bir ebrunun ortaya çıkmasını temin ediyor. Bunlar
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ancak bir mühendisin kafa yoracağı süreçler. Bugüne kadar hiçbir
ebrucu böyle şeyler düşünmemiş. “Neden bu boyanın içerisine öd
koyuyoruz?”, “Öd ile beklemiş boya neden güzelleşiyor?”, “Kitrenin
kıvamı artınca neden daha fazla öd kullanmak gerekiyor?” gibi sorular, ebru sanatçıları tarafından sorulmamış.
Hocam son olarak, ebru sevenlere ve ebruculara nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Türkiye’de ebru yapmak isteyen çok insan var. Bana her gün “Hocam, ben ebru öğrenmek istiyorum. Nereye gitmeli, kimden öğrenmeliyim?” şeklinde çok mesaj geliyor.
Öncelikle ebru öğrenmek isteyen herkesin ebruyu, doğru ustadan
öğrenmiş, âdâbı ile icra edebilen bir usta bulması lazım. Bu, şuna
benzer: Ney öğrenmek istiyorsanız, Niyazi Hoca’ya gidebilirsiniz
veya Salih Bilgin’e gidebilirsiniz veya bir sokak çalgıcısından öğrenmeye de kalkabilirsiniz. Sokak çalgıcısından öğrenirseniz, sokak
çalgıcısı kadar çalabilirsiniz. Ancak Niyazi Hoca’dan öğrenirseniz,
Niyazi Hoca’nın vardığı yere kadar ulaşma şansınız olabilir. Dolayısıyla ebru öğrenmek isteyen herkesin doğru bir usta bulup, o usta
ile çalışması gerekiyor.
Doğru usta bulamayanlar, ebru yapmak zorunda olmadıklarını
unutmasınlar. Bunun yerine doğru usta bulabilecekleri başka bir
sanat dalı ile meşgul olmayı tercih etsinler bence. Çünkü diğer sanat dallarında da doğru yola ancak doğru usta ile gidebilirsiniz.
Hoş bir sohbet oldu hocam. Allah razı olsun.
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Neftli battal ebru.
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Neftli battal ebru.

Ve cealnâ mine’l-mâi külle şey’in hayy.
Canlı olan her şeyi sudan yarattık.
Enbiya Sûresi, 30. âyetten bölüm (Kısıklı Camii çeşmesinin alın yazısı).
Hat: Ömer Vasfi Efendi
Akkâse ebru: Alparslan Babaoğlu
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Ve mübeşşiren bi resûlin ye’tî min
ba’dîsmühû Ahmed…
Benden sonra ismi Ahmed olan bir elçinin de
müjdeleyicisiyim…
Saff Sûresi, 6. âyetten bölüm.
Hat: Sami Efendi
Akkâse ebru: Alparslan Babaoğlu

Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrahimîn.
Şüphesiz Allah en hayırlı koruyandır; O rahmandır, rahîmdir.
Yusuf Sûresi, 64. âyetin sonu.
Hat: Sami Efendi
Akkâse ebru: Alparslan Babaoğlu
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Hatip ebrusu
(Çarkıfelek).
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Yazının icat edilmesiyle birlikte, yazılanların korunmasının gerekli olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Kâğıdın icadından evvel papirüs ya da parşömen üzerine yazılan
yazılar tahta kutular içerisinde muhafaza edilmiştir. Kâğıdın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ise kâğıtların üzerindeki yazıların korunabilmesi amacıyla cilt tekniği geliştirilmiştir.
Cilt, Arapça kökenli bir kelime olup “deri” anlamına gelmektedir. Klasik cilt yapımında kullanılan en uygun malzeme deri olduğu için bu ismi almıştır. Esere takılan kapağa cilt, cilt ustalarına erkekse mücellit, kadınsa mücellide denilmektedir.
Cildin tarihi, bir altlık üzerine yazılmış yazının bağlanıp saklanmasıyla başlayan bir
sanatın öyküsüdür. Geçmişi 5000 yıllık olan bu sanatın 14 asırlık bölümü İslâm cilt
geleneğiyle gelişmiş ve yoğrulmuştur.
Hz. Ömer’in Kur’ân-ı Kerîm’i toplatıp kitaplaştırmasıyla başlayan İslâm cilt yapım
geleneği, Abbasiler, Emeviler, Memlukler, Büyük Selçuklular, Timurlular, Anadolu
Selçukluları, Beylikler Dönemi, Osmanlı Devleti, Babür Devleti, Safevî Devleti gibi
birçok İslâm devrini kapsar. Bu devletler kendi coğrafyalarında İslâm kültür ve medeniyeti ürünlerinden olan kitap yazımı ve ciltçilik sanatı hususunda çok kıymetli
eserler vücuda getirmişlerdir.
Her bir eser, döneminin üslup ve özelliklerini taşımaktadır. Bu üslup ve özellikler
sayesinde günümüzde coğrafi adlarla anlattığımız ve tanımladığımız önemli eserler
meydana getirilmiştir. Bu eserlerin üretildiği yerlerin genellikle saray çevrelerinde
gelişmiş olması bize, desteklenen sanat ve sanatçıların nasıl bir kültür ürünü ortaya
koyabileceğini de göstermektedir.
Cilt sanatı, sanat merkezlerinde gelişmiş olup kendine has teknik ve süsleme
özellikleriyle çeşitli dönemlere ait çok kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına katkı
sağlamıştır.
Günümüzde müze, kütüphane ve yazma eser kütüphaneleri gibi önemli mekânlarda
geçmişten bugüne cilt sanatının en değerli örneklerine rastlanabilmektedir.
Birçok İslâm devletinin kültür anlayışına göre şekillenmiş olan cilt sanatı, Osmanlı
Devleti’nde kendi üslubunu oluşturmuştur. Bu üslup ve tekniklerin usta-çırak ilişkisi
vasıtasıyla günümüz mücellidleri tarafından hâlen devam ettiriliyor olması, bu sanatın derinliği ve barındırdığı kültür birikiminin ne denli güçlü olduğunu göstermesi
açısından önemlidir.
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“

Cildin tarihi, bir altlık üzerine yazılmış yazının bağlanıp
saklanması ile başlayan bir sanatın öyküsüdür.

“

1965 yılında Çorlu’da doğan Gürcan Mavili, ilköğrenimini Çorlu’da bitirdikten sonra
Kepirtepe Devlet Yatılı Okulu’nda orta öğrenimini tamamladı.
1998  yılının Ağustos ayından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Klasik Cilt Ana Sanat Dalına araştırma görevlisi olarak atandı.
2002 yılının Mayıs ayında, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı Cilt Programında “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki
13. ve 14.yy’lara ait Cilt Sanatı Örnekleri” isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programına kadrolu öğretim görevlisi olarak atandı. Hâlen, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalında lisans ve yüksek lisans
düzeyinde uygulamalı dersler vermektedir.
Ciltçilik ve kitap sanatları onarımı hakkında birçok makale yazan Mavili, ayrıca birçok
özel ve kamuya bağlı koleksiyonların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına katılarak, uygulama ve danışmanlık yapmıştır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kartuş paftalı zerbahar cilt.
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128

Gürcan Mavili, ülkemizin cilt sanatında yetiştirdiği önemli akademisyenlerden, ustalardan biri. Cilt sanatının inceliklerini, hocaların
hocası Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü haiz İslâm
Seçen’den öğrenen Mavili, kadim cilt sanatına dair tüm bildiklerini
yirmi yıldır hüvesi hüvesine lisans ve yüksek lisans öğrencilerine
aktarıyor. Saadet Gazi’den yazma eser patolojisi, yazılı belgeleri
koruma ve onarma dersleri alan sanatkâr, bu alanda ülkemizin en
yetkin simâları arasında yer alıyor.
MSGSÜ GSF Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Klasik Cilt Ana
Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak hizmet etmekte olan sanatçı
ile cilt sanatı yolculuğu, klasik cilt ve yazma eser restorasyonu üzerine sohbet ettik.
Gürcan Bey geleneksel sanatlarla ilk teşrik-i mesainiz nasıl
başladı?
Gerçeği söylemek gerekirse Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne girinceye kadar bu konuların eğitiminin olduğu konusunda hiçbir bilgim yoktu.
Evet, o dönemlerde gazetelerin verdiği Ramazan eklerini biriktirir,
onları okurdum; ama bu konuların eğitimi olduğunu ancak Çorlu’dan İstanbul’a gelip üniversiteye başvurmam ile öğrendim.
Üniversite yıllarımda çini atölyesi hocamız rahmetli Kerim Silivrili’den Türk desenleri ve çini desenleri almamın yanı sıra, benim
ve sınıf arkadaşlarımın çoğunun da katılacağını düşündüğüm bir
İstanbul camileri gezi dersimiz vardı ki bu geziler sayesinde hem
geçmişimize ait kültürümüze, hem de İstanbul’a bir kez daha âşık
olduk. Rahmetli Kerim Hoca’nın, İstanbul camileri ve kültürü hakkındaki engin bilgisi, ayrıca yakın geçmiş İstanbul tarihine tanıklık
etmiş olmasından dolayı da bizlere, bugün dahi özlediğim keyifli
anlar hediye etti.
Cilt sanatı hakkındaki bilgi birikimimin neredeyse tamamını İslam
Seçen Hoca’ya borçluyum. Yazma Eser Kütüphaneleri hakkındaki
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bilgilerimin çoğunu Engin Özdeniz’den, yazma eser koruma ve
onarımını da Saadet Gazi Hoca’dan öğrendim. Elbette az önce isimlerini andığım hocaların yanında her zaman muhabbetini özlemle
hatırladığım rahmetli Ali Alparslan Hocam’ın, yine rahmetli Bahattin Doğramacı Hocam’ın, rahmetli Muammer Ülker Hocam’ın
ve Nevzat Kaya Hocam’ın benim yetişmemdeki değerli katkılarını
anmadan geçemem.
İslam Hoca’dan bu alanda neler öğrendiniz?
İslam Hocamızın, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki
30 yıllık çalışma hayatı, hocamızın gelişimine nasıl katkı sağladıysa, ben de bu özümsenmiş bilgilerden faydalanma imkânına sahip
oldum. Hocamıza çok çeşitli koleksiyon eseri gelir ve her bir eser
için farklı metotlar kullanarak onları tamir ederdi. Elbette bu benim için büyük bir dersti.
Geleneksel cilt sanatı deyince neleri anlamamız gerekir?
Geleneksel cilt sanatı dediğimizde; öncelikle Kur’ân-ı Kerîm cildi
aklımıza gelir. Kur’ân-ı Kerîm’ler, İslâm yaşam kültürü ve sanatının
en nadide örnekleri olarak üretilmişlerdir. Çok değerli el yazması
eserlerin baş süsleridir. İslâm dünyasının çok önemli bir kültür hazinesidir. Ayrıca, kitabın dikiminden ipek ibrişim ile örülmüş şirâzesi, kapak üstlerindeki kendine has süsleme teknikleri yanında,
kullanılan geleneksel malzemeleri ile birçok kitapçılık sanatının
birleşimini içeren bir sanattır.
Bir cilt eserinin ham deriden kütüphane rafında en mutena
yeri alıncaya kadar geçirdiği sanat ve estetik serencamını kısaca aktarabilir misiniz?
Az önce de bahsettiğim gibi, bir kitabın oluşumundan başlarsak, kâğıdın terbiye edilmesi yani boyanması, ahar yapılması,
daha sonra kitabın yazılması, eğer kitap sayfaları süslenecekse
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Ezme altın karıştırma.

Ezme altını sürme işlemi.

Istampa kullanımı.
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Şirâze örme işlemi.
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bir tezhipçi ile çalışılması ya da minyatür yapılacaksa minyatür
ustasının gerekli yerlere deseni yapması, daha sonrasında da bu
bitmiş sayfaların bir mücellide getirilerek kitap hâlini alması ve
kapakların yapılmasıdır. Ancak mücellidin kaliteli bir kapak yapabilmesi için öncelikle iyi bir deri seçmesi gerekir. Malumunuz
dericilik, en eski mesleklerden birisidir. Kazlıçeşme bölgesi, Fatih
Sultan Mehmed zamanından beri -taşınana kadar- dünya çapında
ün yapmış dericilik merkeziydi. Burada üretilmiş sahtiyan derilerin renklerine göre seçimini yapan mücellid, bu aldığı deriyi bıçkı
adını verdiğimiz bir çeşit bıçak ile etli kısmını tıraş ederek kapak
yapımı için bir adım daha atmış olur. Kapak tasarımında kullanılacak desenin tasarlanması, bunun kalıplara hak edilmesi ve bu
hazırlanan kalıpların kapak üzerine preslenmesi, çıkan motiflerin
altın ile boyanması gibi birçok uzun ve zahmetli uğraş sonucunda
iyi bir cilt ortaya çıkar.
Sanat eseri denilebilecek bir cilt çalışması hangi özelliklere
sahip olmalıdır?
İyi bir cilt, kapak tasarımı ile başlar; daha sonrası tamamen işçiliktir.
Diğer sanatlarda da durumun benzer olduğunu düşünüyorum. İyi
bir sanat eseri, anlatmak istediğinizi iyi tasarlayıp bunu aktarabilme
gücüdür. Elbette ki bu, kuvvetli bir birikime ve deneyime bağlıdır.
Cilt kalıplarında öne çıkan motifler nelerdir?
Cilt kalıplarında desen özellikleri her yüzyılda farklılıklar göstermektedir. Erken dönemde ağırlıklı olarak geçmelerden oluşan geometrik bezemeler, 13. yy. ile birlikte rûmî ve bitkisel kökenli motiflere yerini bırakmıştır. 16. yy. ile birlikte bu motifler zenginleşmiş
ve bulut motifleri de kalıplarda yer almaya başlamıştır. Bitkisel
kökenli motiflerin yanında, özellikle İran ve Hint kültürlerinin etkisiyle figürlü cilt kalıpları da görmekteyiz.
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Figürlerde neler dikkat çeker?
Çoğunlukla aslan, tavşan, ejder ve ördek gibi hayvan figürlerinin
yanında insan figürlerine de yer verilmektedir. Cilt kalıplarında ayrıca yazılı kalıplar da görülmektedir. Bu yazılı kalıplar çoğunlukla
sertab bölümünde yer almakta; sağ kapak, sol kapak ve “mıklep”te
de görülmektedir. Bu kalıplarda kûfî yazılar olduğu gibi, muhakkak,
nesih ve sülüs tarzı da karşımıza çıkar.
Özellikle tercih ettiğiniz motifler nelerdir?
Ben, Selçuklu ve Memluk Dönemi kapak tasarımlarına hayranım.
Bugün bile o tasarım gücüne ulaşamadığımızı düşünüyorum. Bunun yanında elbette ki bitkisel kökenli stilize edilmiş motifleri,
rûmî ve bulut motiflerinden oluşmuş kompozisyonları daha çok
tercih ediyorum. Ancak yeri geldikçe tüm motifleri kullanıyorum.
Ciltleri bozulan kitaplarda hattın dağılması, silinmesi, deforme olması sıklıkla karşılaşılan bir durum. Siz bu alandaki restorasyon yetkinliğinizi nasıl kazandınız?
Bu yetkinliği kazanmamın yegâne kaynağı, Süleymaniye El Yazması Kütüphanesi’dir. Bu kütüphane, sadece benim değil birçok
insanın yetişmesini sağlayan bir okul idi. 1989 yılında kütüphaneye gitmeye başladım. O tarihlerde okuldan arta kalan zamanlarda,
kütüphanedeki restorasyon servisinde Saadet Gazi Hoca’nın ekibi
ile birlikte çalışmış olmam ilk deneyimlerimdendir. Yine, daha önce
de söylediğim gibi rahmetli Muammer Ülker ve Nevzat Kaya Hocalarımızın destek ve yardımlarını anmadan geçemem. O tarihlerde
üniversitelerde restorasyon bölümleri olmadığından, ancak uzman
kişilerin yanında çalışarak bu alanlarda bir isminiz olabilirdi.
Kadim ciltçilikte restorasyon nasıl bir yerde konumlanır?
Ciltçiliğin, Osmanlı döneminde kendine özgü bir tarzı oluşmuştur.

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Kartuş paftalı cilt.

Kartuş paftalı cilt ayrıntısı.
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Köşebent,
salbek, şemse
ve kalıp.
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Bu tarz, özellikle batılılaşmanın etkisiyle kendi özgün şeklini de
geliştirmiştir; ancak sanayileşmenin ve matbaaların hızlı gelişimi
ile birlikte klasik cilt yapımının zaman alması, maliyetli olması
gibi etkenler nedeniyle klasik kapak yapımı azalmıştır. Günümüz
ciltçileri, klasik çalışmalarını özel sipariş veya sergilemek amacıyla
üretmektedirler. Bu eserler yeni üslupların oluşumuna katkı sağlayacaktır. Cilt restorasyonuna gelirsek, birçok mücellid, aldığı eğitimlere göre cilt ve kâğıt onarımı yapmaktadır. Yapılan onarımların
başarısı, alınan eğitimin niteliği ile takip edilen literatürün sonucudur. Bugün çok başarılı restorasyonlar olduğu gibi, problemleri olan
restorasyonlar da mevcuttur.
Cilt ustası, yazılı belgelerin onarılması ve restore edilmesiyle
ilgili uzmanlıklarını nasıl elde edebilir?
Bu konudaki uzmanlıklar için artık ülkemiz üniversitelerinde restorasyon ve konservasyon bölümleri var. Buralardan mezun olan
öğrencilerin seçecekleri alan ile ilgili bir uzman ile çalışmaları, onların yetkin olmalarını sağlayacak koşullardan sadece bir tanesi olacaktır. Bunun yanında, Avrupa’da, Amerika’da ve Japonya’da hatırı
sayılır miktarda restorasyon ve konservasyon okulları olduğu gibi
özel çalışılabilecek vakıf ve dernekler de mevcut. Gençlerimizin bu
eğitim seçeneklerini değerlendirmeleri gerekir.
Cilt sanatı; yazı, tezhip ve minyatür sanatlarıyla etkileşim
hâlinde. Cilt sanatkârı, şirâzenin şifrelerini çözerken, tezhip,
hat ve minyatür sanatlarının inceliklerini öğrenmeye dair nasıl bir tutum içerisinde olmalıdır?
Bu alanda eğitim almaya başladığınızda, diğer kitapçılık sanatları
ile alakalı konularda da bilginiz artmaya başlar; çünkü her bir eser
size yeni bilgiler verir, tabi eğer o eseri okuyabilirseniz.
Elinize aldığınız her bir yazma, kendi içinde bir okuldur. Bu dersleri
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iyi öğrenirseniz, kapılarını size daha çok açar. Elbette her sanat kolunda usta olmak zorunda değilsiniz; ancak baktığınızda görebilecek kadar bilginizin olması gerekir. Bazı ender insanlar, -rahmetli
Necmeddin Okyay gibi- birçok sanat dalını ustalık derecesinde icra
edebilirler; ama bu çok enderdir.
Ciltçilik sanatında usta-çırak ilişkilerine dair neler söylemek
istersiniz?
Geleneksel sanatlarımızın doğası gereği, her sanat dalı bir usta-çırak ilişkisi içerisinde oluşur ve gelişir. Elbette bunun güzel tarafları
olduğu gibi bu ilişkinin gereğinden fazla uzaması, çırağın hep çırak
olarak kalmasına neden olur, diye düşünüyorum.
Ustanız İslam Hoca’nın en bariz özelliği sizce nedir?
Hoca çok az oturur; her zaman elinde bir işi vardır. Yapmak istediğiniz cilt üzerine konuşmaya başladığınızda, kafasında bir program
çizer; ancak sizin bundan haberiniz olmaz. Eğer kendisinde yeterli
malzeme yoksa üşenmez, rahmetli Emin Barın’ın atölyesinden çeşitli malzemeler getirir ve böylelikle işin bitmesini sağlardı.
Okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Son 20 yıldır geleneksel sanatlara olan ilginin artması ile çok nitelikli sanatkârlar ortaya çıktı. Zaman içinde daha da artacağını düşünüyorum. Her bir sanatçı adayının ister tezhipçi, ebrucu ya da ciltçi
olsun, öncelikle sanatının yayımlanmış tüm kaynaklarını araştırması ve bunları okuması gerekir. Sanatında ilerledikçe de kendi
sanatı ile ilgili düşüncelerini belirten yazılar yazmalı, bunu kendi
yetiştireceği öğrencilerine de aşılamalı, bu sayede birçok sanat ve
zanaat dalı hakkında kalıcı bilgilere sahip olmalıdır. Malumunuzdur ki: “Söz uçar yazı kalır!”
İlginiz için teşekkür ediyorum.

Beyaz ezme altın sıvama şemse cilt.
C İ L T
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Kapak içi
şemse
cilt çalışması.
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Mülevven yekpâre şemse cilt.
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Kat veya katı‘ kelimesinin sözlükteki anlamı kesmektir. Bir kâğıt veya deri üzerinde
bulunan yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen süsleme sanatına katı‘ sanatı denilmektedir.
500 yıllık bir tarihe sahip katı‘ sanatı, özünde sabırlı olmayı gerektiren bir sanat dalıdır. Bu sanat dalının en eski örneklerine, 15. yüzyılda Afganistan’ın Herat bölgesinde
rastlamaktayız. Katı‘ sanatının, 16. yüzyılın başında bu bölgedeki eserler sayesinde
Osmanlılara taşındığı düşünülmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Bayezid dönemlerinde birçok
el yazmasında tezhipten sonra kullanılan en önemli sanat dalı katı‘ olmuştur. Tezhip
sanatının motif zenginliği ve zaman içindeki gelişiminin, özellikle Kanuni Sultan
Süleyman döneminde altın çağını yaşayan katı‘ sanatına da yansıdığı görülmektedir.
Katı‘ sanatı, 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyıla kadar Enderun’da görevli olan Efşancı Mehmet gibi sanatçılardan sanatkâr Mevlevî dervişlerine ve çarşı ressamlarına
kadar geniş bir yelpazede sevilerek icra edilmiştir. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed
döneminde ciltlerde ve deri oymalarda görülen ustalık, Kanuni Sultan Süleyman ve
II. Bayezid dönemlerinde kâğıt oyma olarak altın devrini yaşamıştır.
17. yüzyılda Avrupalı seyyahlar tarafından İstanbul çarşı ressamlarından alınan albümler (kıyafet albümleri, şiir antoloji albümleri vb.) Avrupa’ya taşınmış, bu eserlerde yer alan katı‘ sanatı, oradaki sanatçıların “silhoutte” adı verilen kâğıt oymacılığına
başlamasına vesile olmuştur.
Amerika’nın bu sanatla tanışması, Avrupa’daki örnekler sayesinde olmuştur. Kâğıt
oymacılığına her ülke kendi kültüründen katkılar yapmış ve bu sanata kendi lisanında isimler vermiştir. İnce kâğıt oymacılığı, katı‘ sanatının Anadolu Türk topraklarındaki adıdır.
Günümüzde hemen her ülkede geleneksel ve çağdaş kâğıt oymacılığı yapılmaktadır.
Katı‘ sanatı, el yazması kitapların kaplarında deri oyma, kapların iç yüzeylerinde kâğıt oyma, sayfalar arasında fevkâlade incelikli bahçe tasvirleri ve hat oymaları olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca bu sanatı, hattatların kullandığı yazı çekmecelerinin bezemelerinde, doğa-manzara, İstanbul tasvirleri olarak da çok farklı alanlarda görmek
mümkündür. Katı‘ sanatı, çeşitli objelerin üzerine uygulanabileceği gibi, mekân ve
yüzey düzenlemelerine elverişli ve yeniliklere açık bir sanattır.

ERSİN YILDIZHAN

“

Geleneksel sanatların
temelinde sabır vardır.

“

1967 İstanbul doğumlu olan Ersin Yıldızhan, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Ord. Prof. A. Süheyl Ünver Nakışhânesi’nde Klasik Türk Sanatları eğitimine
başlamış ve 2001 yılında da tezhip icazetini almıştır. 2006 yılına kadar bu atölyenin
tezhip grubunda çalışmalarını sürdürmüş, ayrıca 2004 yılından itibaren TBMM Genel
Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Türk Sanatları Eğitim Merkezi Katı‘ Atölyesi’nde Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü’nün verdiği katı‘ derslerine
devam etmiştir. 2007 yılında bu kurumdan mezun olmuş, 2010-2013 yılları arasında
Dürdane Ünver’in yardımcısı olarak Mim Sanat Akademisinde katı‘ eğitmenliği yapmıştır.
Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarışması’nda iki kez jüri üyeliği yapan ve
2016, 2017 ve 2018 yılında da Kültür Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartı Seçici Kurul Üyesi
olarak görev alan sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan “İstanbul’un 100 Geleneksel Sanatçısı” kitabında yer almasının yanı sıra,
birçok sergiye katılmış ve çeşitli kitap ve kataloglarda eserleri yayımlanmıştır. 2017
yılında Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak Almanya’nın Berlin şehrinde yaptığı atölye çalışmasıyla Türk İnce Kâğıt Oyma Sanatı’nın (Katı‘) tanıtımını yapmıştır.
2017 yılında içinde yer aldığı “Renk-Mekân-Ritim”, 2018 yılında Dolmabahçe Sanat
Galerisinde düzenlenen “Katı‘ Sanatı ile YazıYorum” sergilerine ve yine 2018 yılında
gerçekleştirilen Yeditepe Bienali’ne, geleneksel sunum tekniklerinden farklı olarak
mekân ve yüzey düzenlemeleri yaptığı eserleriyle katılmıştır.
Hâlen Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisinde 2013 yılında başladığı katı‘ eğitmen hoca görevini sürdürmekte ve İstanbul Sanatları Çarşısı’nda bulunan atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
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Ersin Yıldızhan
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Sanatkâr ceddimizin İslâm-Türk irfanına armağan ettiği ince kâğıt
oymacılığı katı‘ sanatı, günümüzde “usta eller” marifetiyle hayatiyetini sürdürüyor. Yakın dönem için söyleyecek olursak Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver, akabinde öğrencileri Gülbün Mesara, Dürdane
Ünver, Meliha Altay ve Müjgan Başköylü, ince kâğıt oymacılığında mutlaka zikredilmesi gereken isimler… Giriş cümlemizde kullandığımız “usta eller” ibaresinin içerisine katı‘ sanatkârı Ersin
Yıldızhan da dâhil... 20 yıldır geleneksel sanatlarımızın hizmetinde
bulunmakta olan Yıldızhan, duayen ustalardan Dürdane Ünver ve
Müjgan Başköylü’den katı‘ sanatının inceliklerini öğrenmiş. Yıldızhan’ın ustalığını, naif emekleri ve göz nuruyla hazırladığı birbirinden âlâ eserlerinde gözlemlemek mümkün. Katı‘ sanatçısı Ersin Yıldızhan ile ince kâğıt oymacılığı katı‘ sanatı üzerine hasbihâl ettik.
Ersin Hanım, Türk-İslâm sanatlarıyla irtibatınız nasıl başladı?
Türk-İslâm sanatları ile düşünce zemininde ilk irtibatım, bir Bursa
gezisi esnasında yolumun düştüğü kitap fuarında Beşir Ayvazoğlu’nun Aşk Estetiği, Geleneğin Direnişi, Güller Kitabı adlı kitaplarını, o zaman için sebebini çok da bilmediğim bir şekilde, “İşte benim
aradığım kitaplar” diyerek almamla başladı. Esasında o güne kadar
geleneğe, edebiyata, irfana dair daha önceki okumalarım, yolumu,
geleneğin ve irfanın bir başka veçhesi olan sanata ve o sanata dair
estetik ve anlam dünyasına çıkardı. Okumalar bu şekilde sürerken,
1998 yılında, eşimin arkadaşıyla bir sohbeti neticesinde, kendimi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Ord.
Prof. A. Süheyl Ünver Nakışhânesi’nde sanat seminerlerine katılıp
tezhip eğitimi alırken buldum. 2001 yılında tezhip icazetimi buradan
aldım. 2006 yılına kadar bu nakışhânenin tezhip grubunda çalışmaK A T I ‘

larımı sürdürdüm. Diğer yandan da 2004 yılından itibaren, TBMM
Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Türk Sanatları Eğitim Merkezi Katı‘ Atölyesi’nde Dürdane Ünver ve yardımcısı Müjgan Başköylü Hocaların verdiği katı‘ derslerine devam ettim.
2007 yılında bu kurumdan mezun oldum. O yıllardan bugüne kadar
çalışmalarımı katı‘ alanında sürdürmekteyim.
Katı‘da karar kılmanızda hangi etkenler belirleyici oldu?
Katı‘da karar kılmamda en başlıca etken, Dürdane Ünver Hocam’la
birbirimizin dilinden anlamamız, uyumumuz ve katı sanatının çok
renkli, canlı ve tasarım alanının çok geniş oluşudur diyebilirim.
Katı‘da da sanırım çok çalışmak, eskilerin deyimiyle “kesretü’l-meşk” ve sabır ön plana çıkıyor. Öz sanatımızın icrasında
meşkin ve sabrın yeri nerededir?
Geleneksel sanatlarımızın kendine has öğretim yöntemi olan usta-çırak ilişkisi, yani meşk yöntemi hâlâ devam eden bir usûldür.
Aşk olmadan meşk olmaz, demişler. Evet, birinci şart olarak öğrenmek istediğiniz sanatı ve ustanızı sevmek gerekir, diyebilirim. Rabıtanızı sevgi temelinde kurarsanız, sanatı öğrenebilmeniz ve devam
ettirebilmeniz için gerekli sabrı, sebatı ve gayreti çok zorlanmadan
elde edebilirsiniz. Geleneksel sanatlar öncelikle kitap sanatları olması hasebiyle, fevkalâde incelikli, icrası dikkat, zaman ve sabır isteyen sanatlardır. Meşk usûlünün bir diğer etkin yönünü de şöyle
yorumlayabiliriz: Bir şeyin öğrenilmesinde ne kadar çok “Esma”
devreye girerse öğrenme o kadar çok başarılı olur. Meşk usûlünde
bu hikmet, tam anlamıyla devrede diyebiliriz. Ustadan el görerek,
sohbetini dinleyerek, rû be rû ve gönül gönüle, sadece sanatı değil,
S A N A T I
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Ersin
Yıldızhan
çalışırken.
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Katı‘ (ince kâğıt oymacılığı) yalın kat kesim.

Katı‘ (ince kâğıt oymacılığı) çok katlı kesim.
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Herat Bahçesi (2012).
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hayatı paylaşarak öğreniyorsunuz, bütün duyularınız ve gönlünüz
devrede olarak... Meşk usûlünün başarısı ve kuvveti buradan geliyor, diye düşünüyorum.
Her oyulan kâğıt, katı‘ olarak isimlendirilir mi?
Günümüzde doğudan batıya dünyanın her yerinde kâğıt oymacılığı
yapılmaktadır. Bu sanata her ülke kendi kültüründen katkılar yapmış ve kendi lisanında isimler vermiştir. Katı‘, ince kâğıt oymacılığı
sanatının, Türkiye’de Anadolu topraklarındaki adıdır ve mutlaka
geleneksel sanatlarımıza ait desen, motif ve yazılardan yola çıkılarak ve geleneksel teknikler kullanılarak hazırlanmalıdır. Dolayısıyla
her kâğıt oyma, katı‘ değildir.
Usta işi bir katı‘ eseri, bünyesinde hangi özellikleri taşır?
Usta işi bir katı‘ eser; öncelikle sağlam, bütünlüklü ve fikirli bir tasarıma, dengeli bir renk dağılımına ve çok iyi ve incelikli bir işçiliğe sahip
olmalıdır. Bu saydıklarımıza ne kadar çok yaklaşılırsa o denli temâşâ
edene tesir eden eserler meydana getirilebilmesi mümkün olur.
Katı‘ sanatının etkileşim içerisinde bulunduğu sanatlar nelerdir?
Katı‘ sanatının etkileşimde bulunduğu sanatlar için, “geleneksel sanatların bütün dallarıdır” diyebiliriz kolaylıkla. Hat, tezhip, minyatür ve hatta mimarî unsurlar…
Tezhibin, katı‘ için ifade ettiği değerler nelerdir?
Desen bilgisi ve kurgusunu içinde bulundurması hasebiyle tezhip
başta olmak üzere, genel olarak desen kurgu ve bilgisine sahip olan-
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lar, katı‘da çok sağlam bir zemin kazanmış olup, büyük oranda daha
kolay ve hızlı başarılı olurlar. Desen bilgisine sahip olmayan öğrencilerimizi, ders verdiğim kurum olan Geleneksel Sanatlar Akademisinde açılan desen dersine mutlaka gönderiyoruz. Desen kurgusu
ve bilgisine sahip olmayanın ilerlemesi, kendi kanatlarıyla uçması
bir hayli zor!
Katı‘ sanatına getirilen yeni yorumlar hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu konuda ancak kendimden yola çıkarak bir şeyler söyleyebilirim.
“Gelenek nedir?” konusuna değinmek isterim öncelikle. Katı‘ ve diğer sanatlar açısından bakarsak, geleneksel sanatlarımız birbiri ardı
sıra gelen uzun asırlar süzgecinden süzülerek, geçmiş olduğu zaman ve coğrafyadan daima katkılar almış, asliyetini kaybetmeden
hayatiyetini sürdürmüştür. Akâmete uğrar gibi olduğu zamanlar
olsa da, günümüze kadar gelen bir zevk, estetik, anlam ve tüm bunları ifade ediş tarzından bahsediyoruz, demektir. Akan capcanlı bir
nehir gibidir gelenek ve derinlik demektir. Hayatiyet belirtisi olarak
daima zamandan ve zamanın ruhundan katkılar alır. Mesela, 15.
yüzyılda Herat’da örneklerine rastladığımız, tamamen stilize yalın
kat oyulmuş bitki ve ağaç tasvirleri, 16. yüzyılda İstanbul’da çok
katlı ve derinlikli, hangi bitki ve ağaç olduğunu anladığımız yarı stilize katı‘lara dönüşüyor. Bu düşünceden yola çıkarak, 21. yüzyılda
ince kâğıt oymacılığı yaparken, vaktin sanat ve sergileme anlayışlarından katkılar alıyorum. Katı‘ın aslını, özünü odak noktası yapıp
çalışmayı çerçeveden çıkararak, mekâna yayıp yüzey düzenlemeleri
yapıyorum. Ustalarımdan ve farklı disiplinlerin mensuplarından bu
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Gül-lâle-karanfil kompozisyon (2007).
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Şehrâin.
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zamana kadar hep olumlu tepkiler aldım. Yeni çalışma ve yorumlar
yapılırken ihmal edilmemesi gereken nokta, katı‘ın tekniklerini çok
iyi bilmenin yanı sıra, asıl nokta, geleneksel sanatlarımızın kendine
has zevk ve estetik algısını iyi anlayıp deruhte edebilmektir. Bu, bizi
sağlam bir temel sahibi yapacak olan en önemli noktadır, diye düşünüyorum. Ancak bundan sonradır ki klasik çalışmaların yanı sıra,
yeni yorumlara dayalı çalışmalar yapacak gücü bulabilelim.

me’sinde bulunan şu bilgileri vermek isterim: “Oymacı esnafı dokuz dükkân yirmi adam, Pir’leri Şair Hasanoğlu Abdurrahman’dır.
Peygamber’in soyundan Kasım’ın süt kardeşidir. Bunlar Hezarfen
Çelebi gibi marifetleri olan kimselerdir ki oydukları eserler sihir gibidir. Oymalar, kitapların içinde kutsal ruh gibi saklanır. Törenlerde bu sanatçılar tahtırevanlar üzerinde makas ile oyma oyarak ve
kâğıt üzerine yapıştırarak geçerler.” diye anlatmaktadır.

Önceki asırlarda katı‘ alanında neler yapılmış?
İlk katı‘ örneklerine Uygur Türklerinde rastlıyoruz. Çin’den başlayan kâğıt oymacılığı, Orta Asya Türklerinden İran, Timurlu Devleti,
Memluk Devleti, Selçuklu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu’na
ulaşmıştır. 16. yüzyıla gelindiğinde İstanbul’da altın devrini yaşamıştır. Bu sanatı İslâmiyet’le tanıştıran Türklerdir. Öncelikle yazma eserleri süsleme sanatı olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılda deri
oymacılığının yanında kâğıt oymacılığı yapılmaya başlanmıştır. 15.
yüzyılda yaşayan Abdullah Kaatı’ın, zamanın en önemli katı‘ sanatçısı olduğu bilinmektedir. Sanatçının hâmisi olan Hüseyin Baykara
Divanı’nda bulunan ince hat oymaları ve doğadan esinlendiği stilize bitki ve ağaç tasvirleri, TSM’de saray albümleri içinde bulunmaktadır. Tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran
adlı eserinde başka katı‘ sanatçılarından da bahsedilmektedir. Şeyh
Muhammed Dost, Mevlana Muhammed Bakır gibi… 16. yüzyılın
en önemli katı‘ sanatçısının Efşancı Memed olduğunu Âşık Çelebi’nin Meşairu’ş-Şuara adlı eserinden öğreniyoruz. Oyma yazılar
kesen Efşancı’nın en önemli eseri, Nişapuri Albümü’nde bulunan
9x20 cm. ölçülerindeki katı‘ bahçe tasviridir. Yine 17. yüzyılın en
önemli katı‘ ustalarının başında Fahri Bursavi (Bursalı Fahri) gelmektedir. Nemçe Krallığı elçilerinden Lubenau’nun Bursalı Fahri
hakkında yazdıkları çok ilginçtir: “Şehirde ona ne getirirseniz getirin, tüm bitki, ot ve çiçekleri, menekşe, gül ve lâleleri, yarı bükülmüş yaprak, sap ve kökleriyle birlikte renkli kâğıttan kesebilen
bir Türk var. Bunu o kadar iyi yapardı ki hiçbir insan bu kesilmiş
kâğıtları bahçelerde, tarlalarda yetişmiş ve kurutulmuş gerçek bitkilerden ayırt edemezdi.” Lubenau’nun İstanbul ve Bursa’dan bazı
eserleri toplayıp Avrupa’ya götürdüğü bilinmektedir. Kendisi bilim
adamı olan Cambazzâde Osman’ın, hattatların kullandığı bir yazı
çekmecesi üzerinde yer alan “Cennet Bahçesi” adıyla bilinen katı‘
bahçe manzarası yine çok bilinen katı‘ eserlerindendir. 18. yüzyılda
yaşayan bir başka katı‘ sanatkârı da Derviş Hasan Eyyübi’dir. Kendisi Mevlevî dervişidir. Bilinen tek eseri, katı‘ süslemeli yazı çekmecesidir. Bu yazı çekmecesindeki katı‘ manzara tasviri çok başarılı ve
gerçekçidir. Kâğıt ve deri oymacıları için Evliya Çelebi Seyahatna-

Ecdadımızdan miras olarak kalan katı‘ eserleri nerelerde sergileniyor?
Geçmişten günümüze kalan katı‘ eserleri Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi’nde, İstanbul Üniversitesi Nadide Eserler Kütüphanesi’nde, Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivleri’nde, Süleymaniye Kütüphanesi’nde, Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde, Konya’da
Mevlana Müzesi’nde, Londra British Library’de ve Paris Biblotek
başta olmak üzere Almanya, Viyana, Hollanda dâhil Avrupa’nın birçok ülkesindeki müze ve kütüphanelerde bulunmaktadır.
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Süheyl Ünver Hoca’nın katı‘ sanatına yaptığı hizmetler için
neler söylemek istersiniz?
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerilemeye başlayan, 19.
yüzyılın sonlarında artık unutulmuş olan katı‘ sanatı, Ord. Prof. A.
Süheyl Ünver Hocamızın klasik sanatlarımız ile ilgili yurt içi ve yurt
dışı kütüphane ve müzelerde yaptığı etüt ve yoğun araştırmaları sayesinde, 1940’lı yıllarda yeniden sanat gündemine girip hayat bulmuştur. Merhum Ünver, katı‘ hazırlama yöntemlerini araştırmış
ve bulmuş, bu konuda kızı Gülbün Mesara hocamız ile çalışmalar
yapmış ve birlikte hazırladıkları “Türk İnce Oyma Sanatı-Katı‘” kitabı ve yetiştirdiği öğrencileri Gülbün Mesara, Azade Akar ve aynı
zamanda gelini olan hocamız Dürdane Ünver sayesinde katı‘ sanatı
günümüze ulaşmıştır.
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Dürdane Ünver Hocamızın ve yetiştirdiği talebeler olarak bizlerin
yetiştirdiği yeni talebeler ile birlikte katı‘ sanatı ivme kazanmaya
devam ediyor. Tüm dünyada kâğıt oymacılığının yapılması sebebiyle katı‘ın dünyaya daha açık olduğunu ve yolunun aydınlık olduğunu düşünüyorum. Bizlere düşen sebat, azim, gayret ile tefekküre
ve dünyaya, zamanın getirilerine açık bir zihinle üretmeye ve talep
edenlere birikimlerimizi aktarmaya devam etmek olacaktır.
Teşekkür ederiz Ersin Hanım.
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145

Eski ses.
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Aşk-ı Mevlânâ.
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Şâh-ı Velî Hazret-i Ali.
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Kalemişi, etrafımızda çok sık rastladığımız ancak ismi fazla duyulmadığı için layıkıyla tanınmayan öz sanatlarımızdan birisidir.
Kalemişi, kubbedeki naif sanattır; nakkaşın fırçasının ucunda beliren nadide bir
estetik duyuştur. Mezkûr duyuşa özellikle dinî mimarî eserlerde ve bâhusûs camilerde rastlarız. Cami ve mescitlerin kubbe ve kuşak yazılarında, tavan göbeklerinde, son cemaat yerlerinde gördüğümüz; gözümüzü, gönlümüzü ve ruhumuzu
ötelere, öteler ötesine kanatlandıran kalemişlerinde sabır, emek, göz nuru ve ustalık vardır.
Kalemişi sanatının tarihi kökeni, 8. ve 9. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu yüzyıllarda Orta Asya’da yaşayan Uygur Türkleri’nin Anadolu’ya göç etmesiyle beraber
bu topraklara taşınmıştır. Kara Hoça ve Bezeklik duvar fresklerindeki süslemeler
kalemişi sanatının motif dağarcığının merkezi olmuştur. Türklerin İslâm dinini
kabulüyle birlikte Türk kültürüne ait stilize motif ve kompozisyonların İslâm sanatıyla birebir örtüşmesi, bu tarz desen ve uygulamaların gelişmesini sağlamıştır.
Sivil ve dinî mimarîmizin iç duvarlarına, kubbelerine ve tavanlarına; sıva, ahşap,
taş, bez ve deri gibi malzeme üzerine renkli boyalarla, bazen de altın varak kullanılarak kıllı kalem olarak tabir edilen fırçalarla yapılan nakışlara kalemişi denilmektedir. Kalemişi nakışlarını yapan kişilere kalemkâr, tezyinatın (süslemenin)
projesi olan desenleri hazırlayıp uygulayan kişilere de nakkaş denilir.
Uygulanacak zeminin özelliğine göre, sıva üstü ve ahşap üstü kalemişi teknikleri
kullanılır. Sanatkâr ecdadımızın “sıvacıkâri” diye adlandırdıkları, günümüz kalemişi ustalarının ise mala kullanılarak yapıldığı için “malakâri” dediği bir üslûp vardır ki, bu teknikte zemine sıvanan alçının üzerine desenler çizilip motifler
özel bıçaklarla kesilir. Burada motifler kabarık kalırken, zemin düşürülür. Günümüzde malakâri sadece restorasyon bazında kullanılan bir tekniktir. Yeni uygulamalarda kâhir ekseriyetle sıva üstü kalemişi tekniği uygulanmaktadır. Kalemişi
uygulamalarında fırçalar, tabii toprak boyalar, nitelikli pigment boyalar, Arap
zamkları, tutkal ve altın varak kullanılmaktadır.
Kalemişi sanatının günümüze ulaşan en önemli örneği, yapımı 1229’da tamamlanan Divriği Ulu Cami’dir. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminde ahşap
üzerine yapılan bezemeler dikkat çekmektedir. Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü Camii öne
çıkan yapılardır.
Osmanlı Dönemi kalemişi örnekleri arasında Bursa Yeşil Camii, Edirne Muradiye
Camii, Üç Şerefeli Camii, İznik Kırgızlar Türbesi başta gelir. 16. Yüzyıl ise kalemişi
sanatının altın çağıdır. Topkapı Sarayı, Kadırga Sokullu Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa Camii, Topkapı Ahmet Paşa Camii, Rüstem Paşa Camii
ve Edirne Selimiye Camii, orijinal kalemişi uygulamalarının bulunduğu belli başlı
mimarî eserler arasındadır.

S E M İ H İ RT E Ş
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Gelenek, asıldır!

1952 yılında İstanbul’da doğan Muammer Semih İrteş, kalemişi sanatını babası
ve ustası Sabri İrteş’ten öğrenmiştir. 1973-1980 yılları arasında Ord. Prof. Dr. A.
Süheyl Ünver’in tezhip çalışmalarına katılmış ve ustasından icazet almıştır. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Mimarlık Fakültesinden mezun
olan İrteş, 1981-1983 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar
Bölümünde; 2003-2007 yılları arasında ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Sanatçı bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok caminin kalemişi restorasyon ve yeni tezyin uygulamalarını yapmıştır. 1970 yılından bu yana Topkapı Sarayı’ndaki kalemişi restorasyon çalışmalarına devam eden İrteş, aynı zamanda 2008
yılında Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi Tekke Binası’nda Nakkaş Tezyini Sanatlar
Merkezi’ni kurmuştur.
40 yılı aşkın süredir kalemişi sanatını icra eden İrteş, hâlen çalışmalarını Nakkaş
Tezyini Sanatlar Merkezi’nde devam ettirmektedir. Katıldığı sergiler, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve yetiştirdiği çıraklarla kalemişi sanatının gelecek
kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağlayan Muammer Semih İrteş, evli ve
iki çocuk babasıdır.
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Klasik İslâm-Türk sanatları arasında önemli bir yeri bulunan kalemişi, bugün son temsilcilerinin fırçalarının ucunda mevcudiyetini
sürdürmekte. Mimar Nakkaş Semih İrteş de bir önceki cümlemizde ifadesini bulan kalemişi sanatkârlarından biri. Hocaların hocası
Nakkaş Semih İrteş, tezhip hocası Mamure Öz ile birlikte Mimar
Sinan eseri olan Üsküdar’daki Valide-i Atik Külliyesi’nin tekke binasında Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’nde Klasik İslâm-Türk
Sanatı faaliyetlerini devam ettiriyor.
Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’nde bir yandan dünyanın muhtelif coğrafyalarında inşa edilen cami, mescit ve medrese gibi ibadethanelere, dinî yapılara tezyinat hizmeti verilirken, diğer yandan
da Türk tezhip sanatını öğrenmek isteyenlere Nakkaş’ın ustaları
Semih İrteş, Mamure Öz, Recep Cengiz, Arzu Uzunosman ve Esra
Elitaş tarafından dersler veriliyor.
Topkapı Sarayı başta olmak üzere, birçok ecdat yadigârı tarihî eserin
kalemişi restorasyon projelerine imza atan İrteş, her biri çalışma ve
yol arkadaşı olan Nakkaş’taki ekibiyle birlikte doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar pek çok kıtada cami tezyinatı hizmeti veriyor.
Japonya Tokyo Camii’ni, ABD Washington Merkez Camii’ni, Rusya
Moskova Ulu Camii’ni son cümleye dâhil edebiliriz.
Nakkaş Semih İrteş’in Üsküdar’da yoğun emek ve gayretlerle yeniden ihya ve inşa ettiği mekânında kalemişi sanatı ile ilgili bir sohbet
icra ettik.
Semih Bey öncelikle kalemişi, kalemkâr ve nakkaş ile başlayalım dilerseniz. Kalemişi nedir, kalemkâr ve nakkaş kimdir?
K A L E M İ Ş İ

Hay hay… Sivil ve dinî mimarîmizin iç duvarlarına, kubbelerine, tavanlarına; sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi malzeme üzerine renkli
boyalar ile bazen de altın varak kullanılarak, kıllı kalem olarak tabir
edilen fırçalarla yapılan nakışlara “kalemişi” denir. Bahsettiğim nakışları yapan kişilere “kalemkâr”, tezyinatın (süslemenin) projesi olan
desenleri hazırlayıp uygulayan kişilere de “nakkaş” denilmektedir.
Moskova Ulu Camii ile devam edelim. Moskova Ulu Camii’nin
tezyinat projesini gerçekleştirdiniz. Hatlara ketebe koyan Hüseyin Kutlu Hoca’ya ve size Rusya’dan özel ödül geldi. Rusya
Avrupa Müslümanları Müftüsü Ravil Gaynuddin tarafından
zatıâlinize nişan takdim edildi. Rusya Ulu Camii’nde neler
yaptınız?
Osmanlı klasik tezyinatı doğrultusunda hazırlanmış yeni yorumları içeren naht tekniğinde yazılar, sıva üstü kalemişleri, alçı mukarnaslar, çiniler, revzenler, vitraylar, mermer mihrap, minber kürsü
ve kündekârî kapılar Moskova Ulu Camii’ndeki tezyinat çalışmalarımızı oluşturuyor.
Kalemişi uygulamalarında hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
Geleneksel sanatlarla uğraşanlar “Kem âletle kemâlât olmaz.” sözünü işitmiştir. Sanat ve estetik alanında dört başı mamur bir iş; bir
adım öte eser ortaya koyabilmek için en iyi malzemeyle çalışmak
gerekir. Bu bağlamda hazırladığımız tezyinat projelerinde mevcudun en iyilerini tercih ederek, tabii toprak boyalar, nitelikli pigment
boyalar, Arap zamkları, tutkal ve altın varak kullanıyoruz.
S A N A T I
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Kalemişi tezyinat projelerinizde kullandığınız desenler
için de bir paragraf açalım.
Kalemişi desenlerinde 16. yüzyıl motiflerinin yanı sıra, yeni tasarımlara da yer veriyoruz. Tezyinat projelerimiz Mimar Sinan
devrinin projelerine göre daha yoğun.
Yoğunluk nereden neşet ediyor?
Bu yoğunluk, günümüz mimarî projelerinin klasik mimarîden
uzaklaşmasının tabiî bir neticesi. Günümüz mimarîsinde klasik detaylar mevcut olmadığı için ortaya çıkan boşlukları daha
yoğun kalemişleri ile kapatıyoruz.
Topkapı Sarayı’nda uzun yıllar kalemişi restorasyonları
yaptığınızı biliyoruz. Saray’dan Köln Cami’sine kadar hizmet ettiğiniz abidevî eserlere kısaca değinir misiniz?
Topkapı Sarayı ilk göz ağrımız. Rahmetli babam Sabri İrteş,
uzun yıllar Topkapı Sarayı’ndaki kalemişlerinin tezyinatını
gerçekleştirdi. Şimdi yine oradayız. Mamure Hanım, Yemiş
Odası’nın tezyinatı ile meşgul. Yakın zaman önce Washington
Merkez Camii ile Moskova Merkez Cami’nin kalemişi projelerini hazırladık. Son iki projede binlerce metrekare kapalı alanı
kalemişi uygulamalarıyla bezedik. Bizim üslubumuzun temel
prensibi gelenekten beslenerek yeni tasarımlar ve yorumlar
yapmaktır. Bu bağlamda Çeçenistan Argun, Ankara Ahmet Akseki Camii ve Köln Camii’nin tezyinatları bu düşünce ile meydana gelmiştir.
K A L E M İ Ş İ

Osmanlı asırlarında Fatih Sultan Mehmed Han döneminde Topkapı Sarayı Nakkaşhânesi’nde Baba Nakkaş’ın, Şah Kulu’nun talebelerine öğrettiği ve akabinde asırlar boyunca hocadan talebeye
aktarılarak günümüze kadar uzanan kadîm kalemişi sanatını tüm
özellik ve terkipleriyle birlikte yeniden harmanlıyoruz. Klasiğe,
bugünün ustalık ve yorumlarını da ekliyoruz. Ortaya çıkan tezyinat projeleri, ustalarımız tarafından mimarî eserlere tatbik ediliyor.
Siz de bizzat tüm proje ve mimarî uygulamaların içinde misiniz?
Hâliyle… Hazırladığımız projeleri kendi yetiştirdiğimiz ve kardeşlerimin başında bulunduğu bir ekip uyguluyor. Ekibimiz son
olarak Mevlana Müzesi’nin kalemişi tezyinat projesini tamamladı.
Kalemişi uygulamalarında hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
Kalemişi uygulanacak zeminin özelliğine göre, sıva üstü başta
olmak üzere, ahşap üstü kalemişi tekniklerini kullanıyoruz. Eskilerin “sıvacıkâri” diye adlandırdıkları, bizim de “malakâri” dediğimiz bir üslûp vardır ki zemine sıvanan alçının üzerine desenler
çizilip motifler özel bıçaklarla kesiliyor, motifler kabarık kalırken zemin düşürülüyor. Bu teknik, mala ile yapılan bir tekniktir.
Malakâri ismi de buradan geliyor zaten. Günümüzde bunlar sadece restorasyon bazında kullanılan tekniklerdir. Esasında yeni
yapılan uygulamalarda %98 oranında kullanılan teknik, sıva
üstü kalemişidir.
S A N A T I
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Tuğra formunda Kelime-i Tevhid.
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Günümüzde farklı teknikler kullanarak yaptığımız çalışmalar; ahşap üzerine uyguladığımız naht, ahşap üstü kalemişi ve tuval çalışmalarının yanı sıra alçı uygulamalarıdır.
Osmanlı bakiyesi sivil ve dinî mimarî eserlerde ihtiyaç duyulan
kalemişi restorasyon projeleri için neler söylemek istersiniz?
Günümüzde eski eser kalemişi restorasyonlarının mutlaka ehil ellere teslim edilmesi gerekir. Klasik sanatlar ancak devletin ve güçlü
vakıfların himâyesi altında hayâtiyetini devam ettirebilir.
Osmanlı Cihan Devleti, binlerce eser bıraktı. Bu eserlerin asırlar
boyunca ayakta kalabilmesinin arka planında vakıflar vardı. Osmanlı, mimarî eserlerin uzun yıllar fonksiyonlarını icra edebilmesi için vakıflar kurdu. Mimarî eserler; vakfiyeleri ve vakıflar
sayesinde inşa edildiği ilk günkü gibi kalabildi. Cumhuriyet döneminde hâmisiz kalan, vakfiyeleri unutulan ve vakıf akarları kesilen mimarî eserlerin, külliyelerin tavan ve kubbelerinin çökmesi
işte bununla ilgili.
Kalemişi restorasyon projelerinde görev alanların bu sahadaki eğitimleri yeterli mi?
Gönlümüz “yeterli” demeyi istiyor. Ama bir de pratikteki uygulamalar var. Maalesef kalemişi zanaatında eğitim yetersiz seviyede.
Üniversitelerimizde de kalemişi konusunda daha planlı, programlı
ve ciddî bir şekilde eğitim verilmesi gerekiyor.
Bugün bu konuda eğitim veren üniversiteler var. Ama buralardaki
eğitimler de yetersiz. Tamamen yetersiz. Bazı üniversitelerimizde
K A L E M İ Ş İ

iki yıl süreli eğitim veren restorasyon bölümleri var. Buralardan
mezun olan bir talebe, bir kere Türk süslemesinin ne motiflerini ne
kompozisyonlarını ne üslûplarını ne de ekollerini biliyor. Bunların
eline sadece bir fırça tutuşturuyorlar. Bu öğrenci beş altı ay duvarda
çalışıp duruyor. Bu iş böyle olmaz.
Nasıl olmalı peki?
Bu işin güçlü bir şekilde eğitimini almak lazım. Bu belki iki yılda da
olmaz, süre dört yıla uzatılabilir; ya da iyi bir eğitim-öğretim ekibi
lazım. Hocalar da yetersiz maalesef. Anadolu’da bulunan üniversitelerde bu konuda eğitim veren bölümler var. Buralarda da birtakım faaliyetlerin olduğunu duyuyoruz. İlk önce kalemişi üzerine
köklü bir araştırma yapılmalı.
Az önce 16. yüzyıla atıf yaptınız. “Türk Asrı” da denilmekte
olan yüzyılda, kalemişine dair neler yapılmış?
16. yüzyılda kalemişi açısından mükemmel çalışmalara imza atılmış. Günümüzde bunların sıva üstü örnekleri az olmasına rağmen
yine de mükemmel kalemişi uygulamaları mevcut.
Bahsettiğiniz kalemişi uygulamaları nerelerde?
Tabii ki en başta Topkapı Sarayı’nda, Kadırga Sokullu Cami’sinde,
Kılıç Ali Paşa Cami’sinde, Takkeci İbrahim Ağa Cami’sinde, Topkapı’da Ahmet Paşa Cami’sinde ve Rüstem Paşa Cami’sinde. Edirne
Selimiye Camii’nin müezzin mahfilinde de orijinal kalemişi uygulamalarına rastlamak mümkün.
S A N A T I
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Çıtakârî ahşap üstü kalemişi
tavan göbeği.

Restorasyon uygulamaları esnasında tarihî kıymetlerini yitiren kalemişlerinin bulunduğunu biliyoruz. Bu hususta neler
söylemek istersiniz?
Osmanlı’ya payitahtlık yapmış kadim şehirlerdeki tarihi mimarî
eserleri tek tek inceledim. Pek çok mimarî eserimiz hâlihazırda restorasyon sürecinde. Bunların arasında 15. yüzyıl kalemişlerinin erken ve çok asil örneklerinin bulunduğu yerler de var. Örneğin, son
zamanlarda yapılan restorasyon çalışmalarından II. Bayezid devri
kalemişlerinin bulunduğu Bursa Muradiye Türbeleri ve Mevlana
Türbesi’ndeki kalemişi buluntuları, 15. yy tezyinatında önemli bir
yere sahiptir.
Ancak şunu da belirtmeden edemeyeceğim, mimarî abidelerimizin iyi restore edildikleri konusunda tereddütlerim var. Buralarda
yapılan işleri bizzat yerinde gördüm. Sadece profesyonel olarak
değil, araştırmacı olarak da kalemişi konusunu bugün en iyi takip
edenlerden biriyim. Restore edilecek yerlerde yüz akıyla bir çalışma
yapılmak isteniyorsa Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Kültür Bakanlığı’nın bu konuda uzman olan nakkaşlardan görüş alması gerekir. Ben ve bu konuda yetkin olan arkadaşlarım, elimizden gelen
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her türlü yardımı yapmaya hazırız. Kalemişi projelerinin en önemli
unsuru kompozisyondur. Biz, isteyen herkese kompozisyon, desen
ve renk analizleri bakımından rehberlik edebiliriz.
Sohbetimizin başında “Osmanlı asırlarında Fatih Sultan
Mehmed Han döneminde Topkapı Sarayı Nakkaşhânesi’nde
Baba Nakkaş’ın, Şah Kulu’nun talebelerine öğrettiği ve akabinde asırlar boyunca hocadan talebeye aktarılarak günümüze kadar uzanan kadim kalemişi sanatını, tüm özellik ve terkipleriyle birlikte yeniden harmanlıyoruz. Klasiğe, bugünün
ustalığını ve yorumlarını da ekliyoruz.” dediniz. Klasikte
yenilik nasıl oluyor?
“Yenilik nedir?” diyorsunuz. Yenilik aslında gelenektir. Geleneksel
sanatlar başlı başına yeniliktir. Sanat geleneğimiz, çok farklı coğrafyalarda farklı üslûpların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Şimdi bazen bana öğrencilerimiz geleneksel sanatlarla ilgili, tezyini
sanatlarla ilgili kitap soruyorlar: “Gidin Kanuni’nin Türbesi’ne,
Sokullu Medresesi’ne, Süleymaniye Camii’ne…” diyorum. Çünkü
kitap bizatihi oralardır.
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Saz üslubunda ahşap
üstü Hilye-i Şerif.
Hat: Said Abuzeroğlu
Kalemişi: Semih İrteş
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Tuval üzerine saz yolu
kompozisyon.
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Takkeci İbrâhim Ağa Camii ahşap üstü
kalemişi tavan göbeği.
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Nas Sûresi.
Ahşap üstü kalemişi.

Topkapı Sarayı’ndaki Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme
Sanatları Kursu, tezyini sanatların merkezidir, bir nevi Fatih Nakkaşhânesi’nin devamıdır. Orada desen ve tasarım öğretilir. Kopya
ile bir yere kadar devam edilebilir. Bilâhare kopya işler, ilgilisini
heyecanlandırmamaya başlar.
Talebenin yetişmesi için teşvik ve heyecan lazım. Bu işler mütemadiyen kopya ile olmaz, yeni tasarımlarla olur. Yeni tasarımlar
kişiyi sanatkâr yapar. Bu durumda sanatkâr; zamanı da, geceyi de,
gündüzü de unutur ve sanatın içinde kaybolur.
Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Her şeyden önce öz sanatlarımızı sevmek lazım. Maalesef
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günümüzde artık sevgi sözcüğünün karşılığına para konmakta.
Kişiler eğer klasik sanatlara “Ne kadar para kazanırım?” düşüncesiyle girerse, hiç girmesin. Böyle olursa, piyasanın bir yerinde har
vurup harman savuracak, kıracak dökecek, bozacak, para kazanmak için mücadele edecek. Tabii bunlar da büyük sözler. Sevecek,
para kazanmayacak, bunu kim yapabilir? Sevgi dediğimiz sözcüğü
insanlara vermek bizim işimiz. Bu insanlara görev vermek de devletin işi. Eğer devlet bunu iyi değerlendirip işi ehline verebiliyorsa,
o zat da kendini sanatına vakfedebiliyorsa, işte o zaman iyi ürünler ortaya çıkar.
Çok teşekkür ediyoruz…
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Köln Camii kalemişleri.
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Türk Din Mûsikîsi, Türk Mûsikîsi’nin İslâmî değerlerle harmanlanmış hâlidir.
Dinî mûsikîmizin menba’ı, mihrâbdır; yani Kur’ân-ı Kerîm kıraatidir. “Kur’ân’ı
seslerinizle süsleyiniz!” buyuran Hz. Peygamber (sav)’in rehberliğinde başlayan,
Hz. Bilâl’in okuduğu ezanlarla gelişen dinî mûsikîmiz; tehlîl, tekbir, salât, na’t ve
münacatlarla zenginleşmiştir. Bilhassa zengin bir mûsikî kültürüne sahip Türklerin İslâm dini ile şereflenmesiyle birlikte, din büyüklerimiz başta olmak üzere,
mübarek gün ve geceler, dinî olaylar, Allah’ı zikretme, yalvarma-yakarma gibi
dinî değerlerimiz müzikal bir kimlik içerisinde tezahür etmeye başlamıştır. Bu
çerçevede gerek câmii gerek tekke gerekse dinî ritüellerin tatbik edildiği mekânlarda icra edilen pek çok dinî mûsikî formu ortaya çıkmıştır. Bu formlardan meydana gelen, nezâketi ve zarafeti bile haddeden geçiren bir medeniyet olan Türk-İslâm Medeniyeti içerisinde şekillenen bu mûsikî kültürüne “Dinî Türk Mûsikîsi”
denilmektedir.
İhvân-ı Safa, risâlelerinde “Müslümanların mescitlerinde hoş nağmeler ve müzikal okumalarındaki amaçlarının; kalpleri inceltmek, nefislerin itaatini ve huzurunu sağlamak, Allah’ın emir-yasaklarına boyun eğmek, günahlardan dolayı
tevbe etmek ve Allah’a dönmek” olduğunu ifade etmişlerdir. Hz. Mevlânâ da bu
meyanda “Mûsikî, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır; zira onda sevgiliye -yani Allah’a- kavuşma ümidi mevcuttur.” buyurmaktadır.
Mûsikî, “düşünme” özelliğinden ayrı olarak insanı diğer varlıklardan ayıran “hissiyât-ı âliye” dediğimiz yüce hislerin başında gelir. Zira “güzel olan ve güzeli seven” Cenâb-ı Allah, estetik bir duygu olan mûsikîyi de insanoğlunun fıtratına
nakşetmiştir. İslâm dini ne kadar fıtrî ve tabii ise mûsikî de o kadar fıtrî ve tabiîdir. “Güzel ses” demek olan mûsikînin dinî boyutlarıyla kullanılması, aslında
“en güzel” olan Allah’ın en güzel seslerle anılmış olması demektir. O’nu en güzel
seslerle zikreden kullar böylelikle gerçek hüviyetine kavuşmaktadır. Bundan dolayıdır ki mûsikî gerek ruhlara gerekse bedenlere lâyık-ı veçhiyle tesir etmektedir.
Dinî mûsikîmizin formlarını belirleyen en önemli etken, dinî gün ve aylardır. Bilhassa Hicrî aylar ve bu aylarda gerçekleşen dinî olaylar temelinde tasnif ve isimlendirilmekle birlikte Dinî Türk Mûsikîsi, diğer yandan icra edildiği mekân çerçevesinde “Camii Mûsikîsi” ve “Tekke Mûsikîsi” şeklinde de değerlendirilmektedir.
Dinî Mûsikîmiz, Kur’ân kıraati başta olmak üzere ezan, kamet, salâlar, tekbir, telbiye, mahfel sürmesi, Cuma gülbangi, tardiyye, temcîd, münâcaat, tesbîh, istiğfâr, Mevlîd-i Nebî, Muhammediyye, ta’rîf, ferâciye, Mi’râciyye, Reğâibiyye, na’t,
ilâhî, kaside, tevşîh, şuğul, durak, mersiye, nefes, deyiş, Mevlevî Âyini, savt,
Salât-ı Kemâliyye, nevbe, gülbang gibi zengin bir kültüre sahiptir. Ayrıca kulun
namazdaki huşûunu artırmak, namazdan alınacak feyzi artırma amacına ma’tûf
olan “Enderûn Usûlü Teravîh” ismiyle bilinen her dört rekâtta farklı makamlarda
kıldırılan teravih namazı gibi uygulamalar, dinî mûsikîmizin zenginliğidir.
Gerek Allah’ın rızasını kazanma uğruna yaptığımız ibadetlerimizde, gerekse
Muhabbetullah’a ulaşma gayretiyle meşgul olduğumuz zikir ve dualarımızda
kullandığımız mûsikî sanatının ne kadar kudretli bir araç olduğu tartışılmaz
bir gerçektir.
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“

Mûsikî, ses mühendisliğidir ve sesin
olduğu her yerde mûsikî vardır.

“

1969 tarihinde Gümüşhacıköy-Amasya’da doğdu; ilk (Kemal Paşa İlkokulu) ve orta
öğrenimini (Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi) burada tamamladı. 1992 yılında
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini
fakültedeki müzik derslerinin yanı sıra İleri Türk Mûsikîsi Konservatuarında aldı.
1993-1994 yıllarında Ürdün Üniversitesinde Arapça eğitimi aldı ve ilk dönem İslâm
Dünyası’nda müzik çalışmaları üzerine araştırmalar yaptı.
T.C. Kültür Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Itri Türk Mûsikîsi Ödüllerinde “Yılın
Türk Müziği Akademisyeni” ödülüne layık görülmüştür.
Marmara, Fatih Sultan Mehmet ve KKTC Yakındoğu Üniversitelerinde lisans ve
lisansüstü düzeyde Dinî Mûsikî dersleri vermektedir.
Ses ve kanun sanatçısı olarak yurt içi ve yurt dışında birçok icralara katılmıştır.
Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu’nun şefi olarak topluluğun icralarını yönetmektedir. Evli ve bir çocuk
babasıdır.
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Ahmet Hakkı Turabi
Kanun: Muzaffer Okumuş
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Türk dinî mûsikîsinin otorite şahsiyetlerinden Prof. Dr. Ahmet
Hakkı Turabi ile öznesinde mûsikî olan bir sohbet gerçekleştirdik. Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu. Birincilikle bitirdiği fakültede, mezun olduktan iki hafta
sonra Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak
göreve başlamış. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin
yanı sıra İleri Türk Mûsikisi Konservatuvarı ve özel hocalardan aldıktan sonra 1993-1994 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde bir yandan Arapçasını geliştirirken diğer yandan da Arap müziğini araştırmış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Tasavvuf
Müziği Korosu’nun şefi olarak topluluğun icralarını yönetmekte
olan Ahmet Hakkı Turabi ile mûsikî ve mûsikî yolculuğu üzerine
hasbihâl ettik.
Ahmet Hakkı Hocam, mûsikî ile irtibatınız nasıl başladı? Gönlünüz mûsikîde nasıl karar kıldı?
1976 senesinde Hakk’a yürüyen dedem “Keçeci Hoca” namıyla
ma’rûf Mehmet Turabi ile başladı desem daha doğru olur. Kâdirî
meşâyıhından olan dedemin lâtif sesi ve klâsik tekke tavrıyla okuduğu ilahiler, çocuk yaşta hem kulağımızı hem gönlümüzü ısıttı.
Onun hâli ve kavlinin fakirin üzerinde oldukça tesiri olmuştur. Babam Mehmet Ali Turabi’nin mûsikî kabiliyeti ve aşkı ise dedemin
bıraktığı tesirin devam etmesini sağladı. Çok güzel, zarif bir sese ve
mûsikî tavrına sahip olan babamla küçük yaşlardan itibaren meşk
ettiğimiz eserlerin -ki ilk eserimiz Hacı Arif Bey’in segâh makamında “Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme”- yanı sıra, evde dinlediğimiz müzikler, mûsikîye olan ilgi ve muhabbetimizin artmasını sağladı.

T Ü R K

D İ N

Öğrencilik yıllarınızdan bugüne gelinceye kadar mûsikî yolculuğunuzu kısaca özetleyebilir misiniz?
İlkokul yıllarında aileden aldığımız mûsikî muhabbeti ve zevkinden sonra, 1980 yılında başladığım Gümüşhacıköy İmam Hatip
Lisesi’nde meslek dersleri ve sınıf öğretmenimiz Sn. Mehmet Özden sayesinde oldukça önemli ve kıymetli bir repertuarımız oldu.
Hocamızın bu konudaki heyecanının ve gayretinin yanı sıra, sesinin güzelliği ve kaliteli bir mûsikî tavrına sahip olması, bizim için
en büyük kazanımdı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’ne geldiğimizde Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan hocamızın çalıştırdığı koroyla çalışmalara başladık. Bilhassa fakültedeki mûsikî
ana ve seçmeli derslerinde kıymetli hocamızdan çok istifade ettik.
Fakülte eğitiminin beraberinde İleri Türk Mûsikîsi Konservatuvarı’nda müzik eğitimi aldım. Kıymetli sanatçı Sn. Çetin Körükçü
yönetimindeki koroya devam ettim. Ayrıca Sn. Taşkın Savaş yönetiminde İstanbul Türk Ocağı Korosu’nda uzun yıllar çalıştım. Bu
koro ve korodaki arkadaşlarım sayesinde İstanbul Türk Tasavvuf
Mûsikîsi ve Folklorunu Yaşatma Vakfı’nda pek çok eser meşk etmekle kalmayıp burada dinî mûsikîmizin özünü idrak ettik.
Dinî mûsikî denilince ne anlaşılmalıdır?
Dinî mûsikî, oldukça geniş bir sahadır; mûsikînin ve dinin bir arada
olduğu her şey bu alana girmektedir. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinden
ilâhilere varan büyük bir yelpazedir. Her şeyden önce mûsikî, “hendese-i savt”tır; yani ses mühendisliğidir ve sesin olduğu her yerde
mûsikî vardır. Cenab-ı Allah’ın insanlara lütfettiği yüce hislerin başında gelir. İhvân-ı Safâ, mûsikî risâlesinde der ki: “Mûsikî sanatının
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Ahmet Hakkı Turabi
eser geçerken...
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da dinleyenlerin kişilikleri üzerinde çeşitli tesirleri vardır. Dolayısıyla
Âdem (a.s.)’den beri bütün ümmetler ve pek çok hayvanlar, müziği
kullanmışlardır. Müziğin insanlar üzerindeki tesirine en büyük delil,
insanların onu bazen düğün, düğün yemeği ve davetlerde sevinç ve
mutluluk amacıyla; bazen gam, keder, âfet ve mâtemlerinde; bazen
mabedlerde ve bayramlarda; bazen evlerde ve caddelerde; hazarda ve
seferde; rahatken ve yorgunken; çarşı-pazarlarda ve sultanların meclislerinde kullanmalarıdır. Müziği erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar,
âlimler, cahiller, sanatkârlar velhasıl tüm insanlar kullanmışlardır.”
Dinî mûsikîmiz, dinî olan gün, gece, bayram, mâtem başta olmak üzere tüm ibadetlerimizde sesli icraların tamamını kapsamaktadır.
Mûsikî, öz sanatlarımızın arasında nerede durmaktadır?
Mûsikî, öncelikle klasik ilimler tasnifinde Riyâzî (Matematik) İlimler arasında sayılmaktadır: Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Oldukça ciddi bir matematik ve fizik bilgisi gerektiren nazariyatı dolayısıyla ecdâdın “ilm-i şerîf” (yüce bir ilim) olarak tavsif ettiği
mûsikî, işitsel bir sanattır. Bundan dolayı büyüklerimiz bu sanatı
“semâ‘” olarak isimlendirmişlerdir. İnsan için her şey aslında elest
bezminde Allah’ın “elestü bi-Rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil
miyim?) hitabını işitmesiyle başlar.
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Mûsikî-sanat ilişkisine dair neler söylemek istersiniz?
Mûsikî günümüzde güzel sanatlar olarak adlandırılan ve “hissiyât-ı
âliye” dediğimiz yüce hislerin başında gelir. Endüstriyel sanatlar denilen ve eğitim kaynaklı “zenaat”lara karşı güzel sanatlar özel kabiliyet
de gerektiren sanatlardır. İşte bu özel kabiliyet, insanoğluna Allah’ın
“Sâni’” ism-i şerifinin tecellisidir. İnsan bunun Allah tarafından bir

T Ü R K

D İ N

lütuf olduğunu bildiği müddetçe, sanatı hem kendisine hem insanlığa fayda verir; dünyasını mamur ederken, ebedî olan ahiretini de inşa
eder. Her şeyin sahibi Allah’tır ve sahibinin sesini ifade edemeyen her
mûsikînin ömrü ancak bir insan ömrü kadar kısadır.
Ruha gıda mûsikî nasıl tarif edilebilir?
Hz. Mevlânâ “Mûsikî, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır; zira onda
sevgiliye yani Allah’a kavuşma ümidi mevcuttur.” buyurmaktadır.
Bedeni, yiyecek-içecekler doyurur; ruh ise duygularla beslenir.
Rûhânî bir sanat olan ve doğrudan tesiri de ruha olan mûsikî ise
ruhların ana besin kaynağıdır. Herkes hasretini çektiği ve muhtaç
olduğu şeyi mûsikî ile ifade eder veya bunların ifade edildiği müzikleri dinler. Tabii ki burada kişinin ilmi, idraki, irfanı, kültürü çok
önemlidir; bundan dolayı bazen latife kabilinden “Bana dinlediğin
müziği söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” deriz.
Tasavvuf mûsikîsi ile sanat müziğinin kesiştiği noktalar nelerdir? Aralarında ne tür geçişler, alışverişler söz konusudur?
Öncelikle tasavvuf mûsikîsi tanımı üzerinde duralım.
Elbette, lütfedersiniz…
Maksadımız tasavvufî hayatın mûsikîsi ise bunun orijinal ismi
“tekke mûsikîsi”dir. 1980’li yıllarda dinî mûsikîmizin ekranlara çıkabilmesi adına yakıştırılan “tasavvuf mûsikîsi” ismini kullanmakta
bir beis olmamakla birlikte, doğrusunu açıklamış olalım efendim.
Mûsikîmiz zaten Cumhuriyet dönemine kadar “Dinî” ve “Sanat
Müziği” şeklinde bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Mûsikînin kendisi
zaten sanattır; icra edilen mûsikî, söz ve tavır olarak dînî olabilir.
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Dolayısıyla “kesiştiği nokta” diye bir durum söz konusu değildir.
Hiç ayrılmadılar ki kesişebilsinler. Türk Mûsikîsi tarihine baktığınızda bestekârlarımızın böyle bir ayrıma gitmediğini ve her formda
eserler verdiğini görebiliriz. Hatta son döneme -bazı istisnaların
dışında- kadar hemen tüm mûsikîşinaslarımızın din adamı olduğu
hakikati ile karşılaşacaksınız. Ancak Osmanlı’dan sonra din adamı
olmayan mûsikîşinaslar görebilirsiniz.
Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri müzik, dinî mûsikîye nasıl etki etmiştir?
Her kültürün bir müziği ve her müziğin de kendine has bir kültürü
vardır. Kişi, bir yere giderken dış görüntüsünü değiştirebilir, hatta
kalbî hasletlerini bile gizleyebilir ama müziğini asla. Müziğin ruhun
derinliklerinden gelmesi, ayrıca miras olarak kalması gibi sebeplerden dolayı, mutlaka Orta Asya müziği yani Türk müziği zevkimiz
dinî mûsikîmize tesir etmiştir. Daha doğrusu biz bu anlamda zaten müziğimizi değiştirmedik; geleneksel müziğimizin mayasıyla
birlikte yeni gelinen coğrafyanın kültürlerinin müziği ile yoğrulan
müziğimiz, İslâm irfanı ile zirveyi yaşamıştır.
Tekke mûsikîsi, Anadolu’daki enstrüman ve müziklerden etkilenmiş midir?
Müzik için sınır olmadığı gibi, sınır ve gümrük kapıları da yoktur.
Türklerin kopuzu ve ıklığı İslâm dünyasını etkilediği gibi, Anadolu’da kullanılan tanbur, ud, kanun, kemençe vb. sazlar da Türkler
tarafından kullanılmıştır. İcra edilen müzikten etkilenmemek zaten mümkün değildir. İbn Sînâ der ki: “Müzik hep daha güzel olan
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üzere kurulu bir iştir.” Zaman içerisinde kulaklar yeni müziklere alışır ve mezcetmeye başlar. İslâm’da güzel sanatların gâyesi, Allah’ın
güzelliklerini ifade edebilmektir. Bundan dolayı daha güzelini arama telaşı, yeni müziklere açılan kapıdır.
Kullanılan sazlara ve tarihsel süreçteki gelişmelerine değinir
misiniz?
Dinî mûsikîmizin cami kısmında insan sesinden başka enstrüman
kullanılmaz; bununla birlikte tekke mûsikîsinde başta bendir, kudüm olmak üzere tarikatlara göre farklılık arz etmekle beraber zikir
merasimlerinde enstrüman kullanıldığı vakidir. Enstrümanın en
çok kullanıldığı zikir merasimi Mevlevî Ayinleridir. Kudüm, rebab,
tanbur, ney sazlarıyla başlayan Mevlevî âyinlerinde, tarihi süreç
içerisinde hemen her sazın kullanıldığı görülmüştür.
Mûsikîmiz gelişmesini saraya mı yoksa tekkelere mi borçludur?
Her ikisine de borçludur. Daha doğrusu ne saray tekkeden uzaktır ne de tekke saraydan bigâne kalmıştır. Zira her ikisinde de
insan faktörü vardır. Hâl ilmi olan ve kâmil insan olma gayreti
olarak da isimlendirilen tasavvuftan başta padişahlarımız olmak
üzere tabii ki saraydakiler de uzak kalmamışlardır. Bir yandan
tarihi boyunca bir nevi konservatuvarlar gibi müzik okulu işlevi de olan Mevlevîhâneler, diğer yandan pek çok padişahımızın
ve devlet erkânının tarikat intisabının olması, mûsikîmizin gelişmesinde hem sarayın hem tekkelerin önemli rol oynamasına
sebep olmuştur.
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Büyük bestecilerimiz nasıl ve kimler tarafından yetiştirildi,
bir akademileri var mıydı?
Türk mûsikîsi, hoca-talebe arasında birebir ders diyebileceğimiz
“meşk sistemi” çerçevesinde öğretilmiştir. Çocuk yaşlarda ilk mektepte ilahilerle başlayan müzik eğitiminde, daha sonra bilhassa
“mehterhâne” en önemli okul olmuştur. Saraydaki “Enderûn” bir
üst seviyede müzik eğitiminin verildiği kurumdur. Mehterhânenin
lağvinden sonra kurulan “Mızıka-i Hümâyûn” her ne kadar Batı
müziği eğitiminin resmi başlangıcı olsa da, yine de bir müzik okulu
olmuştur. Son dönemlerde kurulan “Dârülelhân”, Türk Müziği eğitiminin verildiği oldukça önemli bir kurumdur. Şu kadarını ifade
etmeliyim ki; dinî mûsikînin akademileri, cehrî zikir yapan tekkeler
olmuştur.
Günümüzde mûsikîmizin toplumla ilişkisi hangi boyuttadır?
Günümüzde müzik, toplumun her kesimine nüfuz eden bir konumdadır. Bu durum günümüze mahsus değil, müziğin sırlı gücüne
mahsustur. Zira her duygunun ifade edilebildiği müzik sanatı, hâliyle toplumu sarmalayan bir sanattır. Pek çok toplumsal olay, müzikleriyle hatırlanır. Sosyal hadiseleri, siyasi görüşleri, mezhepsel ve
ideolojik farklılıkları temsil eden müzikler vardır. Bu olgu zaman

içerisinde ve müziğin ifade gücüyle ortaya konmaktadır. Ne var ki
günümüzde çoğunluğun dinlediği müziklerin kalitesizliği ve aidiyetsizliği, aynı zamanda toplumun aynası olmaktadır.
Üniversitelerde Türk mûsikîsinde yeteri kadar uzman, akademik çalışmalar yapacak personel var mı?
Kesinlikle var ve her uzman, branşıyla ilgili ciddi gayretler göstermektedir. Ne var ki bizim bir “Millî Müzik Politikamız” yok. Bunun
yokluğu, beraberinde müzik uzmanlarının dikkatlerini dağıtmaktadır. Bu durumun tabii bir sonucu olarak, ferdî çalışmalar dağınık
bir haldedir. İdeolojik yaklaşımların da tesiriyle Türk müziğine vâkıf
olmayan, Türk müziği sevmeyen ve dinlemeyen, daha ötesi bu müziği tahkir ve tezyif eden Türk müzikçilerimiz olduğu müddetçe de
durum farklı bir hâle dönmeyecektir.
Söyleşimize neler ilâve etmek istersiniz?
Dünyaya ezanla merhaba; salâlarla elveda deriz. Dinî mûsikîmizin
bu iki formu arasında geçirdiğimiz tüm hayatımızda Kur’ân tilâvetinden ilâhilere na’t, münacaat, müezzinlik faaliyetleri, mevlidler
vb. pek çok dinî mûsikî formuyla muhatap oluruz. Bu kadar çok iç
içe olduğumuz dinî mûsikîmizin ya tatbik edeni ya da tatbik edileni
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Ahmet Hakkı Turabi eser geçerken...

konumundayız. Özetle, hepimizin bu sahada az ya da çok bilgimizin olması gerekmektedir. Özellikle başta Ahmed Yesevî olmak üzere Erzurumlu İbrahim Hakkı, Aziz Mahmud Hüdâyi, Bursalı İsmail
Hakkı, Muzaffer Ozak vb. hem din âlimi hem mûsikîşinas olan büyüklerimizi tanımamız gerekmektedir. Aksi hâlde ya Allah’ın helâlini haram eden bir cahil, ya da lûtf-i İlâhî olan böylesi bir sanattan
bîhaber bir bedbaht oluruz.

Son olarak okuyucularımıza mesajınızı almak isteriz.
Bedenimizin sıhhati için yediklerimize-içtiklerimize ne kadar dikkat ediyorsak, ruhumuzun sıhhati ve kemâli için de dinlediklerimize dikkat edelim lütfen. Zira hiçbir müzik size sadece ses olarak
gelmez; temsil ettiği dinî, ahlâkı, kültürü, medeniyeti, ideolojisiyle
gelir. Herkes kabında ne varsa onu ikram eder. Dolayısıyla kendi
güzel olan ve kabı güzelliklerle dolu olanlardan beslenelim.
Çok teşekkür ederiz…
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Çini sanatının başlangıcı, yaklaşık 9 bin yıl öncesine, toprağın işlenmeye başlandığı en eski çağlara kadar dayanmaktadır. Anadolu’da ve Çatalhöyük’te bulunan
çanak ve çömleklerden oluşan seramik örnekleri ilk çinicilik eserleri olarak kabul
edilir.
Çinicilik sanatı, her uygarlığın yaşam tarzı ve inanışlarına göre, teknik bilgi, deneyim ve becerileriyle gelişme ve farklılık göstermektedir.
İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar döneminde başlayan çini süsleme
geleneği, Türk çini sanatının bin yıllık bir geçmişi olduğunu göstermektedir.
Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları döneminde çini süsleme geleneği devam etmiş, hizmetinde bulundukları tüm merkezlerde pek çok cami, medrese,
kervansaray, saray ve türbe inşa ederek bu eserleri çinilerle bezemişlerdir.
Çini süsleme sanatı, çeşitli tekniklerle zenginleşerek mimarîye bağlı kalmış, ihtişamını gölgede bırakmadan mimarîye bezeme ve süsleme yoluyla farklı bir boyut
kazandırmıştır.
Anadolu Selçukluları döneminde büyük bir gelişme göstererek varlığını günümüze kadar sürdüren çini sanatı, her dönem bir önceki dönemin teknik üstünlüğünü
devam ettirmiş ve yeni renklerin uygulanması ve tekniklerin geliştirilmesiyle kendini zenginleşmiştir.
Anadolu Selçuklu çini sanatında en önemli yenilik, mozaik çinili mihraplardır.
Mihraplar mor, lacivert ve firuze renkli çini karolar, geometrik ve bitkisel desenli
kûfî yazılarla bezenmiştir. Çini mihraplara neredeyse tüm Selçuklu ibadethanelerinde rastlamak mümkündür.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin ardından çini geleneği Anadolu’da kurulan Beylikler
aracılığıyla devam etmiş ve Osmanlı Devleti kurulduktan sonra çini süslemeciliğinde yeni bir dönem başlamıştır.
İlk Osmanlı Dönemi olarak adlandırılan döneme ait çiniler İznik Yeşil Camii minaresinde, Bursa Yeşil Camii’nde ve türbesinde, Bursa Muradiye Camii’nde, Edirne Muradiye Camii’nde, İstanbul Mahmut Paşa Türbesi’nde, Çinili Köşk’te ve
Edirne’de Şah Melek Paşa Camii’nde görülmektedir.
16. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı’nın klasik devir adı verilen dönemiyle birlikte
pek çok sanat dalında olduğu gibi çinide de zirve eserler verilmeye başlanmıştır.
Özellikle Mimar Sinan’ın, eserlerinde çiniye yer vermesiyle birlikte bu sanat dalında yeni bir çığır açılmıştır.
Süleymaniye Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Kasımpaşa Piyale Paşa Camii,
Eminönü Rüstem Paşa Camii, Tophane Kılıç Ali Paşa Camii, Üsküdar Atik Vâlide
Camii ile Topkapı Sarayı Altınyol Panoları, III. Murat Kasrı, II. Selim ve III. Murat
türbeleri, Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan’ın türbesi, Osmanlı döneminin en seçme
çinileriyle süslenmiş anıtsal yapılardan bazılarıdır.

AY Ş E Ö Z K A N

“

Ya yanıp kül olmanın ya da pişmenin
sanat hâlidir çini.

“

1963 yılında Ankara’da doğan Ayşe Özkan, evli ve üç çocuk annesidir. Tahsil hayatını Ankara’da tamamlamıştır.
20’li yaşlarında tanıştığı geleneksel sanatlar, onu her dalıyla içine çekti. Geleneksel sanatlarda ilk tahsilini tezhip alanında, Kültür Bakanlığı çatısı altında aldı.
Ardından hat, minyatür, ebru ve katı‘ dersleri aldı. Bu birikimle çiniyle tanışan
sanatçı, çinide karar kıldı ve onun için bu sanat, toprağa dokunmakla eşdeğer
oldu.
İlk kişisel sergisinin adı “Toprağa Dokunmak” olan sanatçı, ilk sergisiyle büyük
ilgi gördü.
Yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda eserleri olan sanatçı, replika ve klasik
tasarımlar çalışmaktadır.
Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Ayşe Özkan, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak çalışmalarında görev almaktadır.
Geleneksel sanatlardan çininin hak ettiği değeri bulması ve yeniden ihtişamlı
günlerine dönmesi için çaba sarf eden sanatçı, Geleneksel Sanatlar Lisesi Çini Bölümünde okutulacak olan çini müfredatını yazmıştır.
Sanatçı, Keçiören Belediyesinde 6 yıl boyunca sanat danışmanlığı görevini sürdürmüştür.
Yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergi açan sanatçı, Ankara ve İstanbul’daki kişisel atölyelerinde sanatını ve öğrencilerini büyütmektedir.

AYŞE ÖZKAN

Ayşe Özkan
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Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii vardır. Anadolu bozkırının orta
yerinde, Hemedanlı Mehmed Usta’nın kesme taş, mermer ve ahşabı işleyerek ihlâsla inşa ettiği kadim camii… Bir de Çini ustası Ayşe
Özkan vardır Ankara’da.
Keçiören’de çini yapar; Hacı Bayram Camii’nin kâh minaresi, kâh
mihrabı, kâh cevizden oyma minberi ve kâh da mütemadiyen açık
ve keskin Kur’ân seslerinin yankılandığı duvarları, firuze ve turkuaz renkli çinilere dönüşür onun elinde.
Camii haziresine gölgeleri düşen serviler ve yaprakları ve dahi türbeyi bekleyen kumruların naif kanatları Ayşe Usta’nın çarkında yoğurula yoğurula kimi zaman tabağa, kimi zaman nara, kimi zaman
da hayat ağacına dönüşür. Kırmızıya, laciverte, turkuaza boyanan
eserlere dikkatlice baktığınızda ilk gördüğünüz şey “aşk” olur. Hacı
Bayram Veli Hazretleri’nin Ankara’ya taşıdığı aşk neşesi… Eserlere
dokunduğunuzda ise Şeyh Bayram-ı Veli’nin -Fatih Sultan Mehmed
Han’ın babası- İkinci Sultan Murad Han’a dillendirdiği nasihati işitecek gibi olursunuz: “…ilim sahiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, iyilerle
düşüp kalk.” Biz dahi mezkûr avaza kulak vererek soluğu Ayşe Usta’nın Keçiören Belediyesi Estergon Kültür Merkezi’ndeki atölyesinde aldık. Kendisiyle içinden çini, sanat, estetik ve Ankara’daki
sanat ortamı geçen sohbetlere râm olduk.
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Ayşe Hanım, çiniciliğe nasıl başladınız?
Bir yüzük taşının peşinde iz sürmek diyebilirim çiniye başlama nedenime... Benim için mavi, hayattaki en itici renkti. Kendimi bildiğim yaşlardan itibaren mavinin birçok tonu beni rahatsız etmiştir.
Eşya ve kıyafet olarak hiç tercih etmedim. Ve mavi rengi birçoklarının tersine umudun değil, boş umutların rengi olarak değerlendirdim. Böylesi bir maviden uzak hayat kurmuş iken, hediye edilen
turkuaz renkli, üzerinde Allah lafzı olan bir gümüş yüzük beni bugünlere taşıdı. Tezhip çalışıyorken, toprağa dokundum ve çini ile
hemhal oluşum bitmez bir serüvene dönüştü. Hâlen mavi sevmem;
çinideki mavi, lacivert, turkuaz hariç...
Çini sizde neyi çağrıştırıyor?
Çini bir estetik keşif kaynağı benim için. Zengin kültürümüzün estetiğinin, ruhuma yansıyıp saf beyaz üstünde renklere dönüşmesi…
Toprakla; suyla haşir-neşir oluyorsunuz. Hava, toprak ve su…
Enasır-ı erbaadan üçü... Bir de buna ateşi de eklemeliyiz tabii
ki. Aşağı yukarı insanın yaradılışına benzer bir terkip. Bu terkipten çanak, çömlek, tabak gibi sanat ve estetik adına güzel
nesneler ortaya çıkıyor. Bu bağlamda çini insana ne öğretiyor?
Eski çağ filozoflarından Thales, varlığın ana maddesinin su

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Klasik çini tasarımı,
sır altı.

Sivas Gök Medrese giriş
kapısındaki taş oyma
hayat ağacının çiniye
uyarlaması.
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olduğunu iddia eder. Herakles ise; “Evrendeki her varlık değişmiş
ateşten ibarettir.” der. Dinimizde ise ‘’Allah insanı pişmiş çamura
benzeyen balçıktan yarattı.’’(Âl-i İmrân 19) âyet-i kerîmesi ve bunu
destekleyen âyetler bize yaratılışın en önemli bilgisini verir. Elbette
ateş eklenecek bu unsurlara... Farklı anlamlarla baktığımızda, insanın ruhi olgunluğa ulaşmasına sebeptir ateş. Yanmaktır... Çininin
geçtiği aşamalar düşünülünce, akledenler için bu benzerlik, sanatı
değerli kılan en önemli unsurdur.
Çinide ne arıyorsunuz?
Çinide, çininin en güzel örneklerini arıyorum. Selçuklu, Osmanlı
çiniciliğinin havasını, neşesini ve duyuşlarını arıyorum. Söz konusu duyuşları bundan sonra yapılacak çinilerde duymak, yaşamak ve
görmek istiyorum.
Bir duvar tabağı duvara asılıncaya kadar hangi aşamalardan
geçer?
Tabaklar çark üzerinde elle şekillendirilebildiği gibi, kalıplara çini
çamurunu basmak suretiyle de yapılmaktadır. Bu aşamalardan
sonra kurutulup astarlanıp 1000oC sıcaklıkta pişirilirler ve biz nakkaşlar, tabağı ya da başka bir çini malzemeyi elimize aldığımızda
astarı pürüzsüz hâle getirmek için zımparalarız. Sonra nemli bez
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ile tozunu alıp üzerine ölçüsüne göre hazırladığımız deseni kömür
tozu yardımıyla silkeleriz. Artık iş, fırçanın maharetine kalmıştır.
Tahrir çekilir, boya yapılır ve sırça çekildikten sonra artık çininin
yaklaşık 30 saat kadar ateş ile imtihanı başlar. Ya yanacak ya da
pişip olacaktır...
Bu bağlamda iyi bir çinide bulunması gereken hususiyetler
nelerdir?
Sır, parlak ve pürüzsüz; renkler, tahrirlerin dışına akmamış olmalı.
Lacivert renk dalgasız, kırmızılar dolgun olmalı.
Peki, iyi bir çinici olmak için neler yapılmalı?
İyi bir çinici çok araştırma yapmalı, okumalı, sanatları tanıyıp sezmeli. Yine iyi bir çinici olmak için Osmanlı ve Selçuklu saraylarındaki çinileri etraflıca incelemeli, tarihlerini okumalı; bu süreçte bir
müddet sonra bir yerde bir çini deseni gördüğünde “Bu falanca camidedir/türbededir.” diyebilmeli.
Çinide renk nerede durur?
Renkler benim için bir nevi aşk meselesi… Yeşilde hayatı, canlılığı arıyorum. Hayat ve canlılık herkes için olduğu gibi benim için
de her şey. Hiçbir şey olmazsa ağaçlara, ağaçların yapraklarındaki
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yeşile bakıyorum. Evimin ve atölyemin yeşilin bol olduğu yerlerde
olmasını önemsiyorum. Moru da seviyorum, erguvan rengi olduğu
için. Mor, hayatın rengi; bir adım öte çiğdem çiçeklerinin rengi, menekşelerin rengi, erkenden açan zambak çiçeğinin rengi…
Peki boyalarınız…
Toprak boyaları kullanıyorum. Bazılarını kendim yapıyorum, özellikle
turkuazı ve yeşili... Yapmak ve denemek istediğim epeyce renk, boya
var; bunlar için zamanım yetmiyor, Allah’ın zaman içerisinde zaman
yaratmasını niyâz ediyorum. Boyalar üzerinde çalışmayı, etüt ve planlamalarda bulunmayı çok seviyorum. Artık “eski” diye tabir ve tarif edilen Türk boyalarını, özlemini çektikleri ihtişamlı günlerine kavuşturmanın hayâliyle yaşıyorum. Türkiye’nin hemen her yerinden toprak
örnekleri topluyorum, gerektiğinde kimyagerlere danışıyorum.
Göztaşı ve kukravitten turkuazı elde ediyorum. Boya yapmak için
mutlaka açık havaya ihtiyaç var. Açık havada nefesine karıştırmadan göztaşını yıkayıp yoğuruyorum, yuğup yıkıyorum… Yıkaya
yıkaya, yoğura yoğura duru ve berrak bir hâle geliyor. Boya iyice
berrak hâle gelince kurutuyorum. Akabinde çini çamuruyla karıştırıyorum. Yeşil yapmak istediğimde sarı toz oksitle karıştırıyorum.
Sarı oksitle temas eden turkuaz hemen yeşile dönüşüveriyor.
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Osmanlı çini ustalarının özellikle tercih ettikleri renkler nelerdi?
Kırmızı, yeşil, lacivert ve turkuaz. Şu anda geleneksel yöntemleri
kullanarak yeşil ve turkuaz renklerini elde edebiliyorum. Kırmızı
için de denemelerim var. Türkiye’nin muhtelif yörelerinden demir oranı yüksek toprakları temin ediyorum. Özellikle Kızılcahamam’dan kırmızı renkli toprak alıyorum.

Sanatınızı Ankara’da icra ediyorsunuz? Ankaralıların ilgisi
nasıl?
Sanatınızı hangi şehirde yaptığınızın değil, bu işe ne kadar gönül
verdiğinizin önemi var bence. Yaptığınız sanata ne kadar enerji harcıyorsanız o kadarı size geri dönüyor. Başkent yerine doğuda bir
şehirde olsam da çok değişen bir şey olmazdı, diye düşünüyorum.
Ankaralıların ilgisinden memnunum. Giderek de arttığını düşünüyor ve gözlemliyorum. Bu yıl atölyeme yapılan öğrenci başvuru
sayısının fazlalığı nedeniyle, öğrencileri derse bir çeşit sınavla kabul
edebileceğim.
Öğrenci de yetiştiriyorsunuz o zaman...
Evet, öğrenci yetiştiriyorum. 5 yıldır istikrarlı olarak devam edenler
artık belli seviyelerdeler. Bu yıl açtığımız öğrenci sergimizden aldığımız geri dönüşler de hepimizi çok mutlu etti. Zor zanaat, sanat
öğretmek! Geleneksel sanatların iyi tarafı, kurallı çizimlere dayalı
sanatlar olmaları. Bu da öğretmeyi kolaylaştıran bir unsur.
“Ben çini sanatkârıyım.” diyebilmek için hangi hususiyetleri
haiz olmak lazım gelir?
Benim son zamanlarda sıkça düşündüğüm, her seferinde daha da
kafamı karıştıran soru: “Sanatçı olmak...” Bu unvanı bize kim verebilir? Kendimiz mi, bir kurum mu, halk mı?
Sanırım ancak zaman, sanatçı unvanını bize getirecek unsur. Bu
konu çok da beni sarıp sarmalasın istemiyorum, ben bu sanata gönül vermiş bir işçiyim... Aşkla çalışıyorum, çalışacağım. Çini potasında erimek benim işim, gücümün yettiği yere kadar tabi...

17. yy. çini
kupa üzerindeki
desenlerden
esinlenerek
hazırlanan bir tablo.
Ç İ N İ
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Kûfî, İhlas Sûresi.

Kûfî, Elhamdüllillah.

Kûfî, Elhamdüllillah.
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Eski Kütayha işi kavanoz.
Ç İ N İ
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Size göre eser nedir?
Bana göre “eser”, yüzyıllarca kalacak bir ayak izidir. Tasarlamak ve
hayal arasındaki gidiş gelişler sonucunda insanın bir çeşit kendini
resmetmesidir eser.
Sanatkârların çizip boyadıkları, inşa ettikleri her şey “eser” değildir kuşkusuz. İmkânlar dünyasında bir sürü alet edevat kullanarak
ortaya eklektik bir şeyler çıkarmak zor değil. Geleneksel sanatlarla
uğraşan kişilerin kendilerini toplumun geçmişinden mücerret kılmaları bahsolunamaz.
Gerçek sanatkârların muhayyileleri bir tasarıma başlı başına değer
katabilir; çünkü sanatçı, içinden geçtiği dünyayı bir başka gözle tartıyor, bir başka gözle keşfediyor. Mezkûr keşfin tetiklediği bir muhayyilesi ve o muhayyilenin beslediği bir tasarımı var. Ortaya koyduğu ürünü sıradan bir şey olmaktan çıkarıp onu bir “eser” olarak
takdim edebilmesi için özgünlük, emek, dikkat, istisnai yönelim ve
onun içine giydirilmiş, yedirilmiş bir anlam gerekiyor. Söz konusu
anlam ve dahi cemiyetin sızılarını da ihata eder; çünkü sanatçının
bir derdi olmalı. Hiç şüphesiz dert yoksa anlam yok, anlam yoksa
“eser” yoktur.
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Hemen her sanatkârın özenerek yaptığı çalışmaları arasında
gönlünün hususi mahfillerinde taht kuran eserleri vardır. Sanırım sizin gönlünüzün eseri de “hayat ağacı”. Bu eserinizin
hikâyesini, daha doğrusu vakıasını özetler misiniz?
Çiniden hassas bir nezaketle imâl edilen hayat ağacının kökleri tarih öncesinde, dalları ve çiçekleri ise şimdilerde… Türlü türlü manalar yükledim hayat ağacına. Hayat ağacı, tüm kadim kültür ve
medeniyetler için önemli. Farklı anlamların iç içe geçtiği bir kutlu
ağaç. Benim için “huzur” demek hayat ağacı. İç dünyamla baş başa
kalabilmem için bir ağaç gölgesine sığınmak gibi; hayatın keşmekeşinde bir ana kucağına sığınma sahnesi gibi…
Hayat ağacı çalışması geçmişe yapılan bir yolculuk gibi… Çok eskiden neler hissederdi insanoğlu bu deseni taşlara kazırken, çiniye
yerleştirirken? Tüm bunları aklımdan geçirirken şöyle bir koltuğuma yaslanıp fırçayı bıraktığımda, kendimi yüksek dallardan düşmüş gibi hissediyorum; bir illüzyon gibi... Üzerimden gökkuşağı

geçen bir hayat ağacı, işte bu “hayat ağacı”mın hikâyesi. Sivas’taki
Gök Medrese’nin duvarlarında görüp gönlümü kaptırdığım hayat
ağacı, benim için çok şey ifade ediyor.
İznik çinisi nedir? Ne değildir? Hediyelik eşya satan yerlerde
raflardan İznik çinileri dökülüyor! İznik çinisinin alamet-i farikası nedir? Teknik olarak günümüzde İznik çinisi yapmak
imkân dâhilinde midir?
Ben çiniyi “saray” ve “halk” çinileri diye ayırıyorum. Saray çinileri
kuartz oranı yüksek, taş diye adlandırdığımız çiniler. İznik diye bilinen çinilerde sarayın maddi desteği var, desenler saray nakkaşları
tarafından çiziliyor. Bir yanda samur fırça ve kaliteli boyalarla yapılmış nüanslı çizimler; diğer yandaysa halkın kullandığı sıpa kılından yapılmış fırçalar ve hayatın zor yanlarının sert çizgilerle çiniye
nakşolunuşu...
İznik çinisi ya da benim saray çinileri diye adlandırdığım çininin en
belirleyici özelliği, kuartz oranı yüksek, göz akı dediğimiz renkte
oluşudur. Hediyelik eşya satan yerlerde de gördükleriniz maalesef
saray çinileri değildir. Bu kadar çok yerde çini görüyor olmanız da
arz-talep meselesidir. Küçük bir parçayı bile ülkelerine götürmekten memnuniyet duyan turistlerin, Türkiye’den hâlâ en çok satın
aldıkları hediyelik eşya çinilerdir.
Çiniciliğimizin tekrar geçmişin ihtişamını yakalayabilmesi
için sanatkârlara düşen görevler nelerdir?
Geçmişin ihtişamını yakalamak elbette mümkün. Bu işe baş koymak lazım, çok çalışmak, eski kaynakları çok iyi araştırmak, denemek ve vazgeçmemek gerek... Rahmetli Faik Kırımlı Hoca gibi...
Onun çalışmaları taş çiniyi yeniden su yüzüne çıkarmıştır. Tekrar
rahmetle anıyorum.
Son olarak çini sevdalılarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Çini sevdalılarına yolun dik yokuş olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu zorlu yolda yürürken herkese kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.

Klasik desen
Kûfî Besmele.
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Selçuklu çinilerinden uyarlama.

Selçuklu çinilerinden uyarlama.
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Selçuklu çinilerinden uyarlama.

Selçuklu çinilerinden uyarlama.
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Mavi beyaz
sıraltı klasik.
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Serbest
tasarım.
Ç İ N İ

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Sıraltı, klasik
tasarım.
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Selçuklu
çinilerinden
uyarlama.
Ç İ N İ

S A N A T I

Seramik, medeniyet tarihinin en erken dönemlerinde günlük ihtiyaçlara binaen
insanoğlunun hayatına girmiş ve günümüze kadar kesintisiz olarak kullanımını
sürdürmüştür.
Tarihi, insanlık serüveniyle yaşıt kabul edilen seramiğin ana malzemesi suya
dayanıklı, su geçirmeyen killi topraktır. Seramik, çok çabuk şekillendirilen, kuruduktan ve pişirildikten sonra deforme olmayan güçlü bir hammadde yapısına
sahiptir.
İnsanın yaşadığı tüm bölgelerde seramik parçalarına, seramik objelerine rastlanmış ve tarih boyunca işlevini ve gelişimini aynı teknik ve uygulama alanlarıyla
sürdürmeyi başarmıştır. Seramik eserler, üretildikleri toplumların çağlar boyunca geleneklerine ve uygarlıkların kültürel özelliklerine ışık tutmuş, toplumların
ekonomik, siyasal ve kültürel gelişiminin en önemli sanatsal göstergesi olmuştur.
Seramiğin gelişimi, ona şekil veren toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik evreleriyle paralellik taşımaktadır.
Killi topraktan üretilerek fırında pişirilen, bir yüzeyi sırlanmış, çeşitli renk ve
motiflerle süslenmiş, pişmiş toprak parçası “seramik” adını alır. Seramik, günlük kullanım ihtiyacı gereksinimi ile ortaya çıkmış “pişmiş toprak” olarak da ifade
edilirken, günlük yaşamda kullanılan kap, kacak vb. objeler de seramik (evani)
olarak adlandırılır.
Seramik nesneler özlü ve özsüz olmak üzere iki grupta incelenir: Özlü seramik
hammaddeleri su ile yoğrulabilen, şekillenmesi kolay olan ve kuruduktan sonra
görüntüsü deforme olmayan ürünlerdir. Özsüz seramik hammaddesi ise çok iyi
öğütülmüş toprak olsalar da su ile kolay şekil almayan ve kuruduğunda çabuk deforme olan malzemelerden oluşur.
Seramik genel bir addır ve daha çok seramik çamurundan üretilen eşya ve nesneler bu terimle adlandırılmaktadır. Daha özel bir seramik hamurundan üretilen,
geleneksel renk ve motiflerle süslenmiş, bir yüzü sırlanmış süsleyici ürünlere ise
“çini” denilir. Seramik ve çinide kullanılan teknikler aynıdır, sadece kullanım
amaçlarına göre sınıflandırılmak suretiyle ayrıma gidilmiştir. Çini, süs unsuru
olarak kullanılırken, seramik (kap-kacak gibi) tamamen günlük kullanım amaçlıdır.
Günümüzde seramik tekniğiyle tabaktan çanağa, hokkadan kâseye, ibrikten kandil ve gülabdana kadar pek çok nesne üretilmektedir.

M E RY E M U G U Z K A P L A N

“

Seramiğin Anadolu’da 8000 yıllık köklü
bir tarihi var.

“

1985 yılında Erzurum’da doğdu. 2003-2005 yılları arasında Erzurum Halk Eğitim
Merkezi’nde tezhip ve ebru kurslarına katıldı.
2006 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünü kazandı.
2007 yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Erzurum Çiniciliğinin Yeniden Geliştirilmesi Projesi”nde çini işlemecisi olarak 3 yıl
süre ile görev aldı.
2009-2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi’nde desinatör olarak çalıştı.
2010 yılında Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010-2013 yılları arasında Ahlat’ta; Ahlat Çiniciliğinin Yeniden Geliştirilmesi Projesi’nde usta öğretici olarak çalıştı ve “Tarihi Ahlat Çinileri Hayat Buluyor” projelerinde birçok çalışmalar yaptı.
2012 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi oldu. Ahlat çiniciliğini geliştirecek birçok etkinlik ve projede görev aldı. Tarihi
Ahlat bastonculuğuna tezhipli, çinili, ebrulu, minyatürlü bastonlar yaparak bastonculuğa farklı bir tarz kazandırdı.
Yerli ve yabancı birçok TV programında tezhipli bastonu tanıttı. Ahlat bastonculuğuyla alakalı birçok belgesele katıldı.

MERYEM UGUZ KAPLAN

Meryem Uguz Kaplan
çalışırken.

Meryem Uguz Kaplan
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Meryem Uguz Kaplan, Selçuklu döneminde Anadolu’nun önemli sanat
merkezlerinden Ahlat’ta öz sanatlarımızı icra eden bir sanatkâr. Kaplan,
seramik üzerine yaptığı naif araştırmalarla geçmiş zamanın seramik ve
çiniye yansıyan güzelliklerini günümüz imkânlarıyla harmanlıyor.
Tezhip, kalemişi, çini, minyatür, ebru, kumaş ve halı tasarımı alanlarında çalışmalar yapan tezhip ve seramik sanatçısı, Bitlis Eren Üniversitesi
öğretim görevlisi Meryem Uguz Kaplan ile seramik üzerine bir hasbihâl
ettik.
Meryem Hanım, seramik sanatına yönelik ilginiz nasıl gelişti?
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans dönemimde son dönem seçmeli olarak aldığım çini dersiyle seramik sanatına olan ilgim başladı
diyebilirim. Bu ders sayesinde bu sanatla alakalı becerimin aslında
daha yoğun olduğu kanaatine vardım.
Seramik sanatının Anadolu serüveni için neler söylemek istersiniz?
Malum olduğu üzere Anadolu, kültürlerin sentezidir. Anadolu coğrafyasından muhtelif tarihlerde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, sayıları on binlerle ifade edilecek kadar seramik esere rastlanmıştır. Anadolu toprakları, seramiğin 8000 yıllık tarihine ışık tutan ve
uygarlıkların kültürel zenginliklerine kapılarını açarak, topraklarında
yaşamış tüm kültürleri barındırmış ve insanlık tarihinin en nadide
örneklerinin gelişim ve dönüşümlerine tanık olmuştur.
S E R A M İ K

İlk kaynaklarını Anadolu dışındaki Türk seramiğinden alan Anadolu seramik sanatı, Osmanlı devrinde tamamen kendine özgü bir
gelişme göstermiş; tercih edilen, ihraç edilen eserlerin ortaya konulması üzerine yoğun bir ilgi görmüştür.
Seramik ile neler yapılmış?
Tabaklar, hokkalar, kâseler, ibrikler, sürahiler, bardaklar, kandiller,
kupalar, gülabdanlar, buhurdanlıklar, tütsü kapları vs. kısacası birçok eşyanın yapımında seramik kullanılmış.
Türklerin, seramik sanatına katkıları nasıl olmuştur?
Ecdadımız Orta Asya’da konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen, seramik sanatına dair önemli eserler üretmesini bilmiştir.
Türklerin yerleşik düzene geçmeleri ve İslâmiyet’i kabul etmeleriyle
seramik sanatında daha büyük gelişmeler görülmeye başlanmıştır.
Abbasiler, Fâtımîler, Samanoğulları, Karahanlılar döneminde birçok
seramik örneğine rastlanır.
Seramik sanatı, asıl gelişimini ve günümüz teknik çeşitliliğini İran’da,
Selçuklular döneminde yaşamıştır. Türkler Anadolu’ya yerleştikten
sonra Bizans geleneklerini devralmışlar ve o dönemde İran geleneklerinde kullanılan ve beraberlerinde getirdikleri sanatsal seramik tekniğinden etkilenmişlerdir. Selçuklu mimarî yapıları çinilerle kaplıdır.
Selçuklu sanatında camilerin mihrapları, kubbeler, minareler, türbe,
medrese ve saraylar çinilerle donatılmıştır.
S A N A T I
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Çini karo
tahrirleme işlemi.
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Çini karo tahrirleme
işlemi.
S E R A M İ K
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MERYEM UGUZ KAPLAN

Eski Ahlat şehir kazılarında ortaya
çıkarılan seramikler üzerinde
bulunan kuş figürü kullanılarak
tasarlanmış sır altı tekniği ve
şeffaf sır uygulamalı seramik şah
kavanoz.

Penç, gonca ve yapraklarla
tasarlanmış özgün kompozisyonlu,
sır altı tekniği ve renkli sır
uygulamalı seramik küre kavanoz.

“Selçuklu irfanı”, seramik sanatında nasıl yansıma bulmuştur?
Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle birlikte Pers seramiklerinde
köklü değişiklikler görülür. Sır altı bezemeler, sır üstü lüster dekorları ve sır üstü çok renkli bezemeler gibi önemli teknikler geliştirilmeye başlanır.
Selçuklular, henüz Anadolu’ya yerleşmeden önce İran’da mimarîde
sırlı tuğla geleneğini keşfederek özellikle türbelerde turkuaz sırlı
tuğlalara yer vermişlerdir. Tek renkli, sırlı levhaların kesilmesiyle
ya da desene göre hazırlanmış parçaların sırlanmasıyla oluşturulan
çini-mozaik tekniği de Anadolu’da yaygın olarak kullanılmıştır.
Sır olarak da firuze, kobalt mavisi ve tek renk beyaz sırlı seramiklerin üretildiği bilinir.

Selçuklularda sıkça karşılaşılan teknik, kabartmalı süsleme tekniğidir. Araştırmacılara göre kabartmalı seramik tekniği, maden
kapların formlarından esinlenilerek ortaya çıkmıştır. Horasan
bölgesindeki kabartmalı süsleme teknikli seramik örnekleri, Erken İslâm Çağı’nın en başarılı nadide seramik örneklerindendir.
Kırmızı çamur kullanılarak, açık yeşilimsi tonda yapılan bu seramiklerde ustalık çok yüksek düzeydedir. Selçuklunun büyük merkezlerinde ise kabartmalı seramiklerin sadece çini çamurundan
yapıldığı bilinir.
Zengin teknik yelpazesine sahip Selçuklu seramik sanatında ikonografi ve motifler de Türk sanatı açısından büyük önem taşımaktadır. İslâm öncesi Orta Asya kültür birikimiyle İslâm dünyasına
dâhil olan Selçuklular, İslâm sanatının kaynağı olarak kabul edilen
İran ve Mezopotamya kültürüne Orta Asya Türk geleneklerini de
eklemiş oldular.
Selçuklu döneminde çok baskın ve belirgin olan bu etkinin İslâm
sanatı üzerinden hiç kalkmadığı, onunla harmanlanarak zenginlik
ve çeşitlilik kazandırdığı söylenebilir.
Selçuklu Çağı İslâm Seramik Sanatı’nda karşımıza çıkan süslemelerde Türk tipi olarak bilinen insan figürleri, Türk oturuşu olarak
kabul edilen bağdaş kurma ve Avrasya inanç sisteminin uzantısı
olan elinde bardak tutma gibi belirgin detaylar dışında, giyim kuşam ve kompozisyon düzeninde İslâm öncesi Türk kültürüne ait
pek çok detay mevcuttur. İster sahnelerin anlamı, ister yazılı süslemelerin içeriği, isterse çeşitli detaylarda Türk mitolojisi ve Selçuklu
dönemi edebiyatının etki veya izlerine rastlanır.
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Selçuklu seramik tekniklerine göz atacak olursak karşımıza
neler çıkar?
Sanat çıkar. Seramik teknikleri; şekillendirme işlemi tamamlanmış seramik ürünlerin estetik değerini artırmak ve farklı anlatımlar kazandırmak amacıyla sıraltı, sırüstü, sıriçi ve yaş çamurlar
üzerine çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan uygulamalardır.
Öncelikle Selçuklu seramik yapımında iki farklı çamur türü kullanılmıştır: Biri kendine özgü olan teknik uygulamalarıyla farklı
merkezlerde üretilmiştir ki daha ziyade hükümdar aileleri, sarayın ileri gelenleri ve zengin halkın beğenisine sunulan lüks seramikler bu gruba girer. Üretimler sadece silisli çamurdan ibarettir.
Geniş halk sınıfı ise oldukça ekonomik olan sert beyaz toprak hamurunu tercih etmiştir.
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Eski Ahlat şehir kazılarında ortaya çıkarılan seramikler üzerinde bulunan kuş, fil, ördek, geyik ve balık figürleri kullanılarak tasarlanmış
sıraltı tekniği ve renkli sır uygulamalı seramik pano.
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Şimdi de biraz Ahlat seramikleri üzerine konuşalım isterseniz. Ahlat seramikleriyle ünsiyetiniz nasıl kuruldu?
Ahlat seramiklerinin üretimi ve yorumlanmasını ilk olarak benim
ele almam, şahsım için büyük bir onur ve gurur sebeplerimdendir.
Anadolu’nun giriş kapısı olan Ahlat, aynı zamanda Anadolu’nun en
önemli sanat merkezlerindendir. Burada bulunmak ve atalarımızın
emaneti olan bu kıymetli eserleri yorumlamaktan büyük zevk ve
heyecan duymaktayım.
Eski Ahlat şehir kazılarında çıkan seramik parçalar üzerindeki figürlerin eksik kısımlarını, İran ve Kubad-ı Abad Saray Çinileri ile
karşılaştırarak desenleri bütün veya kazıdan çıktığı şekliyle yorumlayıp çini ve seramik objeler üzerine uygulamaktayım. Ayrıca, Ahlat
Seramik formlarını inceleyerek bu forma uygun özel kalıplar yaptırdım, hazırlanan kalıplara Ahlat seramiklerinin üzerindeki figürleri
uygulamaya özen gösterdim. Seramikler üzerindeki renkli sır uygulamalarını orijinal eserlere uygun ve estetik birer hediyelik ürüne,
daha da önemlisi sanatsal birer objeye dönüştürmeyi amaçladım.
Ahlat’ta çini ve seramik sanatını yaygınlaştırmak, tanıtmak ve geliştirmek için bu yıl hazırladığımız Ahlat Kaymakamlığı Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından Başbakanlık Tanıtma Fonu’na
sunulan “Çini ve Tezhip Sanatımız Yeniden Mimarîde” projesi ile
Ahlat’a, Ahlat taşı ve çini ile bezeli çeşmeler yaptık. Çeşmelerin taç
kısmına kazılarda bütün olarak çıkan Selçuklu lüster ibrik formunda taş oyma vazolar yerleştirdik. Amacımız Ahlat’ın sahip olduğu
en önemli sanatlardan olan çini-seramik sanatını, unutulmaya yüz

tutmuş sanatlar olarak değil de yaşayan sanatlar olarak kabul ettirmekti.
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Schönbrunn Sarayı’nda (Schloß Schönbrunn) 25-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ahlat
Arkeolojik Kazısı Çini Örnekleri ve El Sanatları Sergisi’ni Bitlisli iş
adamı Sayın Ahmet Eren Beyefendi’nin büyük desteği ile açtık. İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde düzenlenen Bitlis Tanıtım
Günleri’nde, üniversitemizin açtığı el sanatları stantlarında, Ahlat
el sanatlarının tanıtımını yaptık.
Ahlat, Selçukluların “Kubbetü’l-İslâm” şeklinde isimlendirdikleri üç önemli şehirden, yerleşim biriminden biri. Ahlat’ta
Selçuklu’dan ve Selçuklu sanatından geriye hangi eserler, izler
kalmış?
Pek çok eser kalmış geriye. Kalan tarihi eserlerin başını kümbetler
çekmektedir. Ahlat’ta ayrıca mağara evler, tarihi camiler, han ve hamamlar, kale ve köprüler de bulunmaktadır.
Ahlat’ta geçmişi Selçuklu dönemine kadar uzanan bir seramik
geleneği var. Ahlat seramikleri hakkında genel bilgi verir misiniz?
1966 yılından beri Ahlat arkeolojik kazılarında birçok seramik parçalar çıkarılmıştır. Ahlat’ta çok sayıda büyük deprem olduğu için
kazılarda bütün olarak çıkan seramikler çok az sayıdadır. Bu kazılarda Anadolu Selçuklularının ve İlhanlıların saraylarda genellikle
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Eski Ahlat şehir
kazılarında ortaya
çıkarılan seramikler
üzerinde bulunan
insan tasvirleri
kullanılarak
tasarlanmış sıraltı
tekniği ve şeffaf
sır uygulamalı
aslanağzı seramik
vazolar.
S E R A M İ K
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sır altı tekniğini kullandıklarını görmekteyiz. Bunun yanı sıra kazılarda sıkça rastlanan minai ve lüster teknikli çini-seramiklere Ahlat
kazılarında oldukça az rastlanmaktadır.
Ahlat seramiklerinin mümeyyiz vasıfları, öne çıkan sanat unsurları nelerdir?
Ahlat seramiklerinde hemen hemen tüm teknikleri görmek mümkündür. Sır altı tekniği, sır üstü tekniği, lüster tekniği, minai tekniği, sigraffito tekniği, ajur tekniği… Ahlat seramiklerinde kullanılan
sır; genellikle şeffaf, turkuaz, firuze ve şişe yeşilidir. Seramiklerde
tekniklerin ve renklerin tamamına rastlanmaktadır. Dönemsel olarak incelendiğinde Kubad-ı Abad saray çinilerinden daha eski bir
geçmişe sahiptirler ve üretilen eserlerin üzerindeki figürler daha
basit ve detaysızdır.
Ahlat seramiklerinde genellikle hangi desenler ve kompozisyonlar kullanılmıştır?
Ahlat seramiklerinde bitkisel motifler fazla kullanılmamıştır; parçaların büyük bölümünü Rumi formunda dallar, insan tasviri, hayvansal
figürlü ve kûfi yazılı seramikler oluşturmaktadır. İbrik, küp, matara,
sürahi, tas ve tabaklar, kavanoz formlu parçalar ve seramik heykelcikler
bulunmaktadır. Tabaklar üzerinde Rumi motifleri, kûfi yazıları ve hayvan ve insan tasvirleriyle bezeli parçalara rastlanmaktadır.

Ahlat seramikleri diğer seramiklerden hangi yönlerden ayrılır, hangi yönlerden benzeşir?
Ahlat seramikleri İran ve Kubad-ı Abad çinileri ile desen ve teknik
olarak benzerlik göstermektedir. Ahlat kazılarında tüm teknik ve
desenlerin kullanıldığı seramik parçalarına sıkça rastlanmaktadır.
Ahlat’ın bir zamanlar 300 bin nüfusa sahip bir sanat şehri olması
ve birçok alanda çini-seramik fırınlarının bulunması, çini-seramik
üretim merkezi olduğunun ispatıdır. Ayrıca yine seramik parçalarının gömüldüğü birçok kuyudan kalıntılar çıkarılmıştır. Kubad-ı
Abad çinilerinde sıkça kullanılan balık, kuş, insan ve hayvansal tasvirlerin benzerlerine Ahlat seramiklerinde de rastlanmaktadır.
Ahlat seramikleri kamuoyunda pek gündeme gelmiyor. Tanıtım için neler yapıyorsunuz?
Sergi ve bilgi şölenleri düzenliyoruz. Karamağalı Ailesi’nin ve Gönül Öney’in yayınlamış oldukları makale ve tezlerde, katıldıkları
bazı seminer ve sempozyumlarda Ahlat seramiklerine yer verildi.
Bunun dışında Rahmetli Tahsin Hocamızın çıkardığı Ahlat seramiklerinin detaylı şekilde işlendiği bir de kitap bulunmaktadır.
Meryem Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim sanata ve sanatçıya verdiğiniz değer için…
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Eski Ahlat şehir
kazılarında ortaya
çıkarılan seramikler
üzerinde bulunan kuş
figürü kullanılarak
tasarlanmış sıraltı
tekniği ve şeffaf sır
uygulamalı üçgen
seramik tabak.
S E R A M İ K
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Kelime olarak Arapça “Sübha” kökünden gelen tesbih, Cenâb-ı Hakk’ı noksan sıfatlardan tenzih etmek anlamını taşımaktadır. Bir ipin üzerinde dizilmiş müteharrik taneler olarak form kazanmış en eski tesbih örneklerine, İslâm öncesi Hint
kültüründe rastlanmaktadır. Sanskrit dilinde “tsepa” dua, “tsepian” kelimesi ise
tesbih anlamını taşımaktadır.
İslâm kültürü içerisinde habbe (tane) sayıları tamamen bir hadis-i nebevi ile adet
bulmuş olan tesbih, 99 tanenin artarda dizilmesi ile vücut bulmuş bir yapıya sahiptir. Temel kullanımı genellikle namaz sonrası 33 tekrarlı tesbihatın yapılışı
içindir ( Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber). Ayrıca tasavvufi hayat içerisindeki zikir unsurunun ihtiyacı ile 100’lük, 500’lük ve 1000’lik habbe sayılarına
sahip tesbihler de asırlar boyunca kullanılmış ve insanın kemaline doğru atılmış
adımlar hükmündeki dinî hayat içerisinde oldukça geniş bir kullanım sahasına
sahip olmuşlardır. Günümüzde birçok müzede bu farklı sayılardaki zikir tesbihlerini görebilmek mümkündür.
Günlük namaz sonrası kullanıma uygun olarak tasarlanmış standart tesbihte,
habbelerin haricinde imâme, pul (nişane), tepelik, düğümlük ve ara taneler gibi
tesbihin bütünlüğünü muhafaza edici bir takım parçacıklar ve kısımlar mevcuttur. Bu kısımların bazıları kullanım maksatlı olmayıp tesbihin bütünlüğünü tamamlayıcı estetik unsurlar olarak tesbihin üzerinde yer almaktadır. Bu kısımların
ilâvesi ile tesbihin zaman içerisinde sanatsal yolculuğu ve müstakil bir sanat hüviyetine bürünme süreci başlamıştır. Zikre ve zikrullaha verilen ehemmiyet ile kıymetli malzemelerden tesbih yapımı bambaşka bir hüviyete bürünerek sanatsal bir
kimlik kazanmıştır. Tesbih yapımında kullanılan malzemeler genellikle tropikal
ağaçlar (demirhindi, abanoz, blackwood, pelesenk, sandal, öd ağacı, yılan ağacı
vs.), fosiller ve kemikler (kehribar, mamut dişi, fildişi, dinozor kemiği, suaygırı
dişi, bufalo boynuzu, manda boynuzu, mors dişi vs.), doğal kıymetli taşlar (firuze, lapis lazuli, mercan, yeşim, yakut, zümrüt vs.) ve sentetik malzemeler (sıkma
kehribar, katalin ve bazı kıymetli plastik türevi malzemeler)dir.
Geçmişte bir nevi ibtidai el tornası olan “kemane” adını verdiğimiz tezgâh ile yapılan tesbihler, günümüzde mini tornalar ile yapılmaktadır. Özellikle tanelerin
üzerinde yer alan imâme adını verdiğimiz kısımdaki zarafet arayışı ve düğümlük,
tepelik gibi kısımlardaki hassasiyet, ustaların bir nevi imzası hükmündedir.
Bir nevi sabır sanatı olan dua taneleri tesbihler, İstanbul’da Osmanlı yüzyılları
boyunca müminlerin ellerinden düşmemiş; mütemadiyen, dilden dile gönülden
gönüle aktarılan zikirlerde önemli bir kültür mirası öğesi olarak toplumda her zaman rağbet görmüştür.

E YM E N G Ü RTA N

“

Tesbih, kesretten vahdete aralanan
kapı hükmündedir.

“

1973 yılında İstanbul’da doğdu. Lise sonrasında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarında Müzikoloji Bölümünde öğrenimine devam etti. Konservatuvar tahsili sırasında, aynı zamanda ney hocası olan Neyzen
Niyazi Sayın vesilesi ile tesbih sanatı ile tanıştı.
1996 senesinde, İstanbul Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde açılan “Dua Taneleri“ adlı tesbih sergisinin sonrasında zuhur eden tesbih merakı neticesinde, Niyazi Sayın’ın tavsiyeleri istikametinde tesbih yapımı ile alâkadar olmaya başladı.
Ayrıca Hüseyin Çelik ve Aziz Acar gibi tesbih sanatında üstad olan önemli isimlerden de istifade etti.
2010-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde yer alan
“William and Marry Collage” de Türk Müziği Nazariyatı ve Ney dersleri verdi. Yurt
içinde ve yurt dışında birçok önemli koleksiyonda tesbihleri bulunmaktadır.
2018 yılında Gaziantep Belediyesi tarafından organize edilen müşterek “Habbe-i
Süveydâ” isimli bir tesbih sergisine katılmıştır. Hâlen, İstanbul Vefa’da bulunan
atölyesinde tesbih çalışmalarına devam etmektedir.

EYMEN GÜRTAN

Eymen Gürtan
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Her bir tesbih, ustasından izler taşır ve her bir tesbihin imâmesi,
durağı, tepeliği, pulu, kamçısı birbirinden farklıdır. Bazı imâmelerde kişinin mesleğinin ipuçları gizlidir. Tesbih taneleri arasında
dizilen duraklar, nişaneler, pullar, tesbihin başlama ile bitiş noktası
arasına konuşlandırılan imâmeler, birer sanat eseri gibidir…
Taşların arasından, ağaçların dallarından, meyvelerin çekirdeklerinden çıkıp gelen her bir tesbihin ayrı bir hikâyesi vardır. Ağaçtan
imâl edilmiş, kemâne ismiyle müsemma mütevazı tornalar, sadece
tesbihi değil; dertleri de delip geçer… Tesbih tanelerinin gövdesinde delikler açıldıkça, ustasının yufka gibi incelmiş yüreğinden hakikate dair pencereler açılır!
Tesbih sanatı günümüzde az sayıdaki ustaların ellerinde hayatiyetini sürdürme çabasında… Böylesi bir çabanın içerisinde bulunan
Eymen Gürtan, İstanbul’un; bir adım öte Türkiye’nin önemli tesbih
ustalarından biri.
Eymen Usta ile tesbih sevdasını ve tesbihçiliği konuştuk.
Eymen Hocam, sizin tesbih sanatıyla ünsiyetiniz nasıl başladı?
Tesbih ile olan ünsiyetim konservatuvar yıllarında başladı. Hocam
Niyazi Sayın’ın elinde derslerimiz esnasında zaman zaman farklı
malzemelerden tesbihler görürdüm. 1996 senesinde, Yapı Kredi
Bankası Vedat Nedim Tör Müzesi’nde ilk kez açılan “Dua Taneleri”
sergisinden sonra, tesbih zihnimde ve gönlümde bambaşka bir yere
oturdu adeta. Gün geçtikçe konunun cazibe ve derinliğinin karşı
konulmazlığı, beni bu sanata sevk eden yegâne âmildir zannımca.
Aradan otuz seneye yakın bir zaman geçmesine rağmen hâlâ yeni
bir şeyler öğrenebilme iştiyakı ve heyecanıyla tesbih ile olan ünsiyet
ve ülfetimiz devam etmektedir.
T E S B İ H

Ustalarınız Niyazi Sayın, Hüseyin Çelik ve Aziz Acar’dan sanatın inceliklerine ve âdâbına dair neler öğrendiniz?
Ustalarımdan teknik meselelerden önce öğrendiğim şey ve benim
için yegâne düstur olan, sanatın ve sanatkârın kemâlinde en büyük
âmilin, tevâzu ve mahviyet olduğudur. Bu nedenle başta hocam Niyazi Sayın, bana atölyesini ve gönlünü açan kıymetli ustam Hüseyin Çelik ve Aziz Acar ustalarımıza da ayrıca müteşekkirim.
Yakın dönem tesbihçiliğimize katkıları sebkat eden Mustafa
Düzgünman ve Niyazi Sayın’ın tesbihçiliğimizdeki yerlerine
değinir misiniz?
Mustafa Düzgünman, bir koleksiyoner ve tesbih zevkini taşıyan
hocalık hüviyeti ile kaybolmaya yüz tutan bu sanatın ve geleneğin
ihyasında önemli bir rol üstlenmiştir. Tesbihe belki de en büyük
hizmeti Niyazi Sayın Hocamızı tesbih yapımına teşvik etmekle,
desteklemekle ifâ etmiştir.
Tesbih, geleneksel sanatlarımızın arasında nerede ve nasıl konumlanır?
Geleneksel sanatlarımız içerisindeki metot arayışı, usta-çırak münasebeti ve sanatın kendisine ait kurallar manzumesi, bir sanat
dalının muhafaza, icra ve geleceğe intikali konusunda en önemli
adımlardır. Bu perspektif dâhilinde bakıldığı takdirde tesbih, zanaat ve sanat arası bir çizgide yer almaktadır. Birçok zanaat ve sanat (kuyumculuk, kakmacılık, oymacılık, tezhip ve minyatür) ile
münasebet hâlinde olan tesbih, bugün geçmişteki hüviyetine kıyasla bambaşka bir oluşum içerisindedir. Özellikle son elli senedir
bir koleksiyon objesi olma özelliğinden dolayı, daha kayıt altında
ve ciddi adımlarla sanatsal yolculuğuna devam etmektedir.
S A N A T I
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Eymen Gürtan
tesbih tornasında.
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Pelesenk ağacı
imame yapımı.

Muhtelif tesbih
malzemeleri.
T E S B İ H
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EYMEN GÜRTAN
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Hubei (pres, yeşil firuze)
33’lük tesbih.

Osmanlı’da öne çıkan tesbih ustaları kimlerdir?
Elimizde tesbihi bulunan, Osmanlı’nın son dönemini ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını idrak etmiş bazı isimler bulunmaktadır.
Beşiktaşlı Sağır Rıfat, Benli Ali Bey, Kasımpaşalı Horoz Salih, Tosunum Halil Usta, Tophaneli İsmet Usta, Kehribarcıbaşı Ali Bey, Mevlanakapılı Mahmut Usta, Balatlı Nuri Usta, Topkapılı Sadık Usta,
Kalemdar Hayri Usta, Akgerdan Mehmet Efendi ve oğlu Galip Usta
(Galip Başsaka), hocam Neyzen Niyazi Sayın, eserleri günümüze
ulaşan önemli isimler arasında yer almaktadır. Özellikle Niyazi Sayın, temsil ettiği İstanbul zevk-i selimi ve tesbih anlayışı ile Türk
tesbih sanatında geleneğin geleceğe intikalinde rol alan önemli
isimlerin başında yer almaktadır.
İpinden tanesine ve hitâmesine kadar usta işi bir tesbih hangi
unsurlardan meydana gelir?
Tesbihin ana unsuru öncelikle “habbe” adını verdiğimiz tanelerdir.
Muhtelif formlarda (beyzi, tombul beyzi, şalgami, uçlu, uçlu yuvarlak, küre vs.) ve ölçülerde olabilir. Burada habbedeki form anlayışı
veya milimetrik tane ölçüsü, tesbihi kullanan şahsın el alışkanlığı

T E S B İ H

ve zevkine göre şekillenmektedir. Eğer tesbih 99’luk ise her 33 habbeden sonra ilâve olunan, adına durak veya nişane denilen ve 33
habbeyi ayıran parçalar bulunmaktadır. Habbelerin nihayetinde
“imâme” adını verdiğimiz parça yer alır. İmâmeden sonra bağlanan
tesbihin, düğüm kısmının içerisine gizlendiği, düğümlük adı verilen bir parça bulunur. Eğer tesbih 33’lük ise 3 veya 4 tane, 99’luk ise
5, 7, 9 tane “ara tane” adını verdiğimiz küçük tanecikler yer almaktadır. Bunlar form ve ölçü olarak tesbihin habbeleri ile imtizaç içerisinde olmak zorundadır. Ara tanelerin bitiminde “hitâme” veya
“tepelik” adını verdiğimiz bir parça yer alır. Özel bir şekilde sarılarak
örülen tesbih ipleri tek parça hâlinde bu son parçanın içerisinde yer
alır. İki parçadan müteşekkil olan hitâmenin en son parçası kendi
içerisine oturacak şekilde düz, zıvanalı veya vidalı olacak şekilde
hitâmeyi dıştan tek parça görünecek şekilde tamamlar. Kısaca tesbih, bu ana parçalardan müteşekkildir.
Tesbih nasıl işlenir/çekilir?
Tesbih çok geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğu için, tesbih
yapılacak malzemenin farklı işleme merhaleleri ve şekilleri vardır.

S A N A T I
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Geçmişte “kemâne” adı verilen el tornalarında yapılan tesbih, bugün elektrikli tornalar ile işlenmektedir. Yapımı oldukça zahmetli
ve sabır isteyen bir iş olmakla birlikte, bazı malzeme gruplarında
hâkimiyet yıllarca süren meşakkatli çalışmaların sonunda ancak
elde edilebilir. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bugün de ustaların
her birinin ön planda olduğu ve işlemesinde söz sahibi olduğu bir
malzeme grubu bulunmaktadır.
Hangi âletlerle işliyorsunuz?
Konunun en önemli aleti tornadır. Taneler, imâme ve tepelik adını
verdiğimiz kısımların hemen hemen hepsi tornada işlenmektedir.
Bunun yanı sıra, işlenecek malzemenin sertlik derecesi ve kırılganlığına göre elmas kalemler ve eğeler, has çelik kalemler, özel yapılmış bıçaklar öncelikli malzemeler arasında yer almaktadır. Tesbih
yapımı için kesim aşamasından polisaj adını verdiğimiz cilalama ve
ipe dizilmesine kadar birçok farklı malzemeye ve ciddi donanımlı
bir atölye düzenine ihtiyaç vardır. Tesbih yapımının her safhası oldukça meşakkatli ve hassasiyet gerektiren bir sanattır.
Malzemeleriniz nelerdir?
Tesbih yapımında kullanılan malzemeler iki ana başlık altında toplanmaktadır: Organik ve sentetik malzemeler. Organik malzemeler
kendi içerisinde; fosiller, kemikler, boynuzlar, doğal kabuklar, tropikal ağaçlar ve birtakım tropikal çekirdekler, mercan, yüzsürü (siyah
mercan) gibi deniz menşeli malzemeler, doğal kıymetli taşlar (firuze, lapis lazuli, kaplan gözü, oltu taşı vs.) ve kehribar olarak oldukça
geniş bir listeye sahiptir. Sentetik malzeme grubunda ise; 1900’lü
yılların başlarından 1950’lere kadar üretimi sürmüş, kehribar taklidi olan ve sıkma kehribar adı verilen sentetik reçineler, katalin

adı verilen bir çeşit plastik türevi olan malzeme grubu ve galalith
adı verilen plastik ve süt kazeini ile kimyasal yollarla elde edilen bir
çeşit yumuşak plastik türü yer almaktadır.
Usta işi bir tesbih nasıl olmalıdır?
Usta işi bir tesbihin kendi içerisinde tüm parçaları insicam hâlinde
ve ölçülü olmalıdır. Zâhirî imtizacın ötesinde tesbihte olması gereken zarafet ve denge, tamamı ile ustanın meşrep, zevk ve kendi
mânevî hâliyle şekillenen ve tesbihe yansıyan bir özelliktir.
Birkaç yıl önce Konya’da tesbih ustası Nurettin Küçükokka’yı
ziyaret ettiğimde bağa tesbihimi eline alır almaz “İstanbullu
Ahmet Usta’nın eseri” demişti. Bu bağlamda Eymen Usta’nın
elinden çıkan tesbihlerin alamet-i farikası nedir/nelerdir?
“Yapılan tesbihlerden şu noktada farklar var…” demek oldukça zor.
Fakat imâme, düğümlük ve tepelik gibi kısımlar tesbihte bir nevi
imza hükmündedir. İmâmelerdeki incelik ve açı, tepelik kısımlarındaki mevzun detaylar sanırım benim biraz daha dikkat ettiğim, koleksiyonerlerin gördüğü takdirde hemen tanıyabileceği bir hüviyeti
yansıtıyor.
1958 yılının bir kış gecesi Mustafa Düzgünman Üstad’ın, Halil Usta’nın tesbihlerini görmek için Üsküdar’dan Teşvikiye’ye
gittiğini biliyoruz. Tesbih sevdalılarını tesbihin peşinden koşturan “sır” nedir?
Tesbih sevdalılarını tesbihin peşinden koşturan yegâne sır, bence,
güzele olan meclubiyet hissi ve bir nevi el tiryakiliğidir.
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Tesbih sizin için ne/neler ifade ediyor? Lisân-ı hâliyle neler
söylüyor?

45 taneli kuka
tesbih.
T E S B İ H
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EYMEN GÜRTAN

Bugün eserleri günümüze kadar ulaşan ustaların tesbihleri, yaşadıkları
müddetçe sahipleri için bir hatırlanma ve rahmet vesilesidir. Bu mana
da sizden izler taşıyan bir eserin geleceğe intikali ve belki de kaybolmaya mahkûm bir maddenin ellerinizin altında ihtimamla, binbir zahmetle şekillenmesi, bambaşka bir hüviyet ve vücuda inkılabı, tesbih ve
ustası arasında nihayetsiz bir sevda gibidir. Netice itibarıyla bu sanat,
muhabbet olmadan icra olunacak bir sanat değildir.
Tüm bunların ötesinde benim için zikir, zâkir ve mezkûr yolculuğunun adeta kapısı hükmündedir tesbih. Nasıl ki habbelerin parmaklar arasındaki serüveni ve yolculuğu sonucunda imâmeye gelinceye
kadarki geçen tüm zaman tevhide inkılab ediyorsa, tesbih de kesretten vahdete aralanan bir kapı hükmündedir.

Yaklaşık 30 yıldır tesbih sanatımıza hizmet ediyorsunuz. Tesbih bu dönemde size neler öğretti?
En başta sabrı ve uzun soluklu yalnız kalabilmenin zevkini öğretti.
Son olarak tesbih sevdalılarına nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Tesbih sevdalılarına öncelikli tavsiyem; bu konuda az sayıda olan
neşriyatı öncelikle temin ve tetkik etmeleridir. Zira fazlaca malumat kirliliği ve zevk-i selim yoksunu eserler var. Maalesef şu anda
tesbih sanatı bir çalkalanma ve arayışın etkisi altında olsa da zamanla bunun gelip geçici olacağına inanıyorum.
Nazik ilginiz için müteşekkirim.

Pres mercan 33’lük
ve 99’luk takım.
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99’luk pres mercan
tesbih.
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99’luk pres mercan
tesbih detay.
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Abanoz üzerine 22 ayar
altın tezhipli tesbih.

Abanoz üzerine 22 ayar
altın tezhipli tesbih.

T E S B İ H

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

205

99’luk ahşap tesbihler. Arka fonda
destarlı minyatür Mevlevî sikkesi.
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Naht sanatı, bir nevi oyma sanatıdır; genelde ahşap oygu sanatı olarak da bilinmektedir. Türklerin Müslümanlığı kabulünden sonraki dönemlerde ve Anadolu
Selçuklu dönemlerinde ahşap oyma örneklerine rastlayabiliyoruz. Abanoz, ceviz,
elma, armut, sedir, gül ağacı, maun, kayın, venge, dişbudak, zeytin, gürgen gibi
ağaçlar üzerine oyma, kakma, boyama, çatma (kündekârî) ve çakma (kafes işi)
gibi tekniklerle bezenmiş ve günümüze kadar ulaşan ahşap örneklerden Selçuklu Dönemi’nde bu sanat dalında üstün bir düzeye ulaşıldığını anlamaktayız. Düz
satıhlı derin oyma, yuvarlak satıhlı derin oyma, eğri kesim, şebekeli oyma (ajur)
gibi oyma teknikleriyle süslenmiş parçalar; düz satıhlı kakma ve kabartmalı kakma gibi kakma teknikleriyle dekore edilmiş örnekler, düz yüzeyli boyama, kabartmalı yüzeyli boyama gibi boyama teknikleri ve kündekârî, yalancı kündekârî gibi
çatma teknikleriyle yapılmış eserler her tekniğin zengin bir repertuar bulundurduğuna işaret etmektedir.
Naht sanatında ip gibi inceltilmiş çelik tele çentikler açmak suretiyle yay gibi kullanılarak ahşapların oyulması çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Günümüzde ise bu, el kıl testereleri ile gerçekleştirilmektedir. Ne kadar teknolojik makinalar çoğalırsa çoğalsın hiçbir zaman el işinin yerini tutmamaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise ağaç oyma, metal oyma sanatı en yüksek
seviyesine ulaşmıştır. Rumî ve hatai dediğimiz çiçek, nebat ve hayvanların stilize edilmesinden meydana gelen tezyini motifler kullanılmıştır. Mimarî eserlerin
iç ve dış kısımları bu sanatın ustaları tarafından bezenmiştir. Başlıca uygulama
alanları da cami ve türbelerin mihrab ile minberleri, cami ve medreselerde kullanılan rahleler, kapı, pencere, dolap kapakları olmuştur. Evlerde kullanılan çekmece, sandık gibi eşyaların süslemelerini, çeşitli mimarî eserlerin iç kısımlarına
yazı yazan hattatların yazılarını tahta üzerine tatbik edenler de bu sanatın üstatlarıdır. Bugün genelde cami tezyin yazılarında, süslemelerinde kullanıldığı gibi
naht sanatına duvarlardaki tablolarda da rastlamaktayız. Günümüzde gündelik
eşyalarda, kutu, saat, sehpa, avize, abajur, paravan, pencere, tavan gibi birçok
tasarıma uygun alanda da kullanılmaktadır.
Farklı ahşap ve türevlerinin dışında, çeşitli kalınlıklarda farklı metaller, bakır,
bronz, gümüş, altın, sedef ve kemik gibi materyaller son yıllarda el kıl testeresi
yardımı ile klasik usûllerle kesilmekte ve daha çok tablo şeklinde sanatseverlere sunulmaktadır. Naht yapılırken; “dişili”, “erkekli” olarak adlandırılan (negatif-pozitif) kesim şekilleri, yalın yüzey oygu, üst üste katmanlı oygu, oygu yapılan
materyal içine farklı malzemelerin gömülmesi, kakılması gibi çok farklı teknikler
vardır.
Her ne kadar günümüzde çok tanınan bir sanat olmasa da, naht sanatı gün geçtikçe sevdalılarının gönlünde yer etmeye ve nahtla elde edilen eserler de duvarları
süslemeye başlamıştır.

MESUT DİKEL

“

Naht, yazının estetiğinin, ahşabın zarafeti ve
metalin asaletiyle buluşmasıdır.

“

Mesut Dikel, 1966 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu Grafik Atölyesi’nden mezun olmuştur. Hâlen
Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Resim, illüstrasyon, airbrush, grafik, fotoğraf, hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi, maden kesme, sedef oygu, naht, katı‘, ağaç oymacılık gibi çok farklı alanlarda profesyonel sanat eserleri üretmiştir. Son dönemlerde hüsn-i hat ve
sedef-metal naht oygu sanatlarının yapımı üzerine ve bunların eğitimini vermek
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Eserleri başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Belediyeler, Valilikler, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İngiltere, İspanya, Avustralya, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Katar’da resmi ya da özel
kuruluş ve şahıs koleksiyonlarında bulunmaktadır.
Resim, Grafik, Afiş ve Logo yarışmalarından, çeşitli resmî ve özel kurumlardan
aldığı ödülleri de bulunmaktadır. 1997 yılında Sabancı Vakfı tarafından yılın en
başarılı öğretmeni seçilmiştir. 200’den fazla karma, 18 kez grup sergilerine iştirak
etmiş ve 55 kez de kişisel sergi açmıştır.
Ulusal ve uluslararası sempozyumların yanı sıra, sanatsal-kültürel etkinliklerde,
festivallerde, üniversitelerde seminer ve konferanslar vermiştir. Çeşitli dergilerde
yayımlanmış makaleleri de bulunmaktadır.
2006 yılında Hattat Davut Bektaş’tan mektuplaşma usûlü ile sülüs-nesih ve hüsn-i
hat meşk etmiştir. 2011 yılında Hattat Mahmut Şahin’den mektuplaşma usûlü ile
ta‘lik-nesta‘lik meşk etmiş ve icazet almıştır. Çalışmalarını kendine ait Sanat ve
Tasarım Atölyesi’nde sürdürmektedir. Evli ve bir kız evlat sahibidir.

MESUT DİKEL

Mesut Dikel
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Sanatkâr Mesut Dikel için “hezarfen” unvanını rahatlıkla kullanabiliriz. Malum olduğu üzere hezarfen; pek çok ilim, sanat veyahut
da fen dalında hususiyetleri itibarıyla birbirinden farklılık arz eden
disiplinlerde söz sahibi kişiler için kullanılan bir sıfat.
Aslen resim öğretmeni olan Mesut Dikel, nevi şahsına münhasır
kabiliyetleri olan bir üstad... Hat, tezhip, ebru, minyatür, naht,
katı‘, sedef, metal oygularla birlikte resim, sulu boya, airbrush,
grafik tasarım, fotoğraf ve illüstrasyon çalışmaları Mesut Usta’nın
uzmanlık alanları.
Mesut Usta’yla, içerisinde pek çok sanatın ama özelde naht sanatının olduğu güzel bir mülakat yaptık.
Mesut Bey, öz sanatlarımızla tanışmanızın nasıl bir hikâyesi
var?
Ortaokul yıllarında kendimce Ramazan aylarında gazete eklerinde
verilen hatlara ve ansiklopedilerdeki yazılara bakarak yazma gayreti içerisinde bulunurdum. Önce üstad hattatların yazdıkları gibi
yazmaya gayret eder, sonra da bunları ahşaba ve alçıya aktararak
kesmeye çalışırdım. Defterlerime kendimce kamış kalem ile karalamalar yapardım.
Geleneksel sanatlarla bilinçli tanışmam Marmara Üniversitesinde oldu. Okula başladığım ilk haftalarda Prof. Dr. Mehmet Zeki
Kuşoğlu Hocam, Yıldız Sarayı’nda kuyumculuk sergisi açmıştı.
Sergi öncesinde hocamla birlikte Yıldız Sarayı’na gittik, eserleri
duvarlara birlikte astık. Böylelikle geleneksel sanatlara dokunmuş
oldum ve eserleri incelemekten kendimi saatlerce alıkoyamadım.
Hocama eserlerinin tekniği, malzeme bilgisi, icra aşamaları gibi onlarca soru yönelttim. Kuşoğlu Hocam’ın Marmara Üniversitesinde
N A H T

dört yıl boyunca grafik-tasarım dersime girmesi de benim için ayrı
bir avantaj oldu. Haftanın her günü hocamı görüyor, derslerini iple
çekiyordum. Hocamın okul derslerinin haricinde de öz sanatlarımızı bize anlatması, aşılaması, yönlendirmesi ayrı bir heyecandı.
Daha sonraki dönemde Kubbealtı’nda tezhip derslerine başladım.
Ve akabinde bıkmadan metal kesme aşkı hep süregeldi. O zamanlar tutuşan sanat alevi hâlâ içimizde yanmakta çok şükür.
Farklı disiplinler için de bir paragraf açalım…
Hüsn-i hat ağırlıklı olmak üzere tezhip, minyatür, katı‘, sedef, metal oygu, naht sanatı tasarım ve kompozisyon çalışmalarım durmadan devam ediyor. Adanamızda, şahsımın atölyesinde, tezhip,
ebru, minyatür, hüsn-i hat derslerini vermeye çalıştım uzun yıllar.
Sonra çalışma yoğunluğum sebebi ile üç yıl önce bıraktım. Sadece
hat ve naht sanatlarına yoğunlaştım.
Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu Hoca’dan geleneksel sanatlarımızın
usûl ve erkânına dair neler öğrendiniz?
Mehmet Zeki Hocam, Osmanlı’nın son döneminin hocalarını görmüş, onların irfan, sanat ve sohbet ortamlarında bulunmuş, ilim
sahibi çok özel bir şahsiyettir. Hâliyle son Osmanlı beyefendi üstatlarındandır, desem yeridir. Kendisi hezarfen bir şahsiyettir. Grafik
tasarım hocalığının yanı sıra, klasik sanatlar alanında farklı disiplinlerde eğitim almış, üstad hocaların rahle-i tedrisinden geçmiş,
klasik sanatlarımızın birçok alanında eser üretmiş, kendi şahsına
münhasır özel bir kişiliktir. Hocam her şeyden öte benim için bir
baba gibidir. Eğitimciliğinin verdiği tecrübeli aktarımı, kendine has
üslûplu konuşması, muhataplarını sanat sohbetinin orta yerine
S A N A T I
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Kıl testere işi sedef oygu naht.

Mesut Dikel Hüsn-i hat meşki.
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Kesilmiş sedef naht motifin
tesviye işlemi.
N A H T
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Nautilus sedef kabuğu ve ajur
tarzı sedef-metal oygu naht
kompozisyon.
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çeker. Öğrencilerini araştırmaya yönlendirir, kendini ve çevresini keşfetmesini sağlar. Pek çok çalışmamın ön tasarımlarını Zeki
Kuşoğlu Hocam’a gösterirdim. Yönlendirmelerinden çok istifade
ettim. Ufuk açıcı dokunuşlarıyla bizlere sanat ve estetik adına pek
çok şeyi öğretti.

levhalar hâlinde tamamen elde, klasik usûlde kesip birleştirdim.
Kendi alanında ilk ve tek eser oldu. Bir daha aynısını yapmak, şu an
için neredeyse imkânsız gibi. Bitirme süreci 2 yıla yaklaştı. Verdiğim emekler saat olarak 1700 saati aştı. Hilyede üç bin beş yüzden
fazla sedef parça kullanıldı.

Dilerseniz şimdi naht sanatına geçelim. Naht ile ne tür eserler
veriyorsunuz?
Bu fakir genelde eserlerinde metal kesim, sedef kesim üzerinde yoğunlaştı. Kendi yazdığım ve tasarladığım hüsn-i hat istiflerini kıl
testere ile elde kesiyorum. Eserlerimdeki en önemli özellik, ikincisini yapmadığımdan dolayı, birçoğunun tek olması… Her eserimin
kompozisyonu, yazısı ve düzenlemesi şahsımın elinden çıkıyor.
Hattat-müzehhip olmam, yaptığım eserlerde niteliği ve kaliteyi ister istemez artırıyor. Genelde tablo olarak cam altı eserler üretiyorum. Amacım, eserlerimin uzun yıllara sârî olması; hatta yüzyıllar
sonrasına bir iz bırakması, gelecek kuşaklara aktarılması, unutulmaması…

Asırlar sonrasına sarkaçlanacak bir naht eserini nasıl tarif
edersiniz?
Öncelikle “eser” olacaksa her şeyiyle sanatçının elinden çıkması lazım. Desen kesilecekse eğer, o deseni bir müzehhip çizmeli; yazı
olacaksa hattatın gözetimi ve izni ile kesilmeli. Kompozisyon ve
düzenleme de bu anlamda sanatçıya ait olmalı. Boşluklar, desen
büyüklükleri, yazının büyüklüğü, çerçeveye gireceği ölçü, zemin seçimi ve ölçüsüyle tek elden dört dörtlük çıkmalı.
Nitelik ve kalite olarak da en üst seviyede ve en hassas şekilde kesilmeli. Kullanılan malzemenin dayanıklılığı çok önemli. Bu yüzden
eserin yüzyıllarca dayanabilmesi için sedef, bronz ve sarı metal tercih ediyorum. Tercih edilen zemin, kullanılan tutkal, ahşaba sürülecek gomalak verniği… Süreçlerdeki malzemeler de kaliteli olmalı.
Bir kavak ağacı, 20-30 yıl sonra sararır ve ağaç kurtlarına teslim
olur. Çok yumuşak ve dayanıksız bir ağaçtır. Kavak ağacı belki yumuşaklığından dolayı tercih ediliyor ama nahtta dayanıklılık esas
olmalı. O yüzden çok sert ve sağlam ahşaplar tercih edilmeli. Metal kullanılacaksa mümkünse 1 ila 2 mm. kalınlığı tercih edilmeli.

Naht hilye-i şerife kesmiştiniz. Mezkûr eserinizin özelliklerine değinir misiniz?
Özel bir çalışmaydı. Yazısını yazmak da bana kısmet oldu. Tezhip
desenlerini öğrencim Semanur Yurtman ile birlikte tasarladık.
Tamamen sedef olan bir eserdi. Sedef plakaları yan yana getirip
N A H T
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Sedef oygu naht kesim Fâtihâ Sûresi. Sedef
içlerinde abolon sedef kakma uygulaması.
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Kalp biçiminde Mâşâallah.
Sedef oygu naht.
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Sedef kullanılacaksa mercan, inci sedefi bulunmalı. Kısaca yapılan
çalışmaya “eser” diyorsak, her şeyiyle doğru ve güzel yapılmalı; yüzlerce yıl dayanmalı, zamanın yıpratıcılığına direnebilmeli. “Benim
eserim” diyebiliyorsak eğer, hakkını vermeliyiz yaptığımız o işin.
Günümüzde fakirin eserlerinin taklitçileri de çoğalmakta ne yazık
ki… Bazı teknikler var ki, tamamen şahsıma aittir.
Pek çok yerde, ilde naht sergisi açtınız. Sanatseverler nahta
ne kadar ilgili?
Her sanatta olduğu gibi bu klasik sanatlarımız içinde yer alan naht
sanatında da ilgi hâliyle güzel ve olumlu. Benim tarzım genel naht
sanatı çalışanlardan farklı olduğu için ve her biri tek ve özel olunca,
sanatseverler hâliyle daha önce görmedikleri tarzda eserlerle karşılaşıyorlar. Eserlerin inceliğini ve yapılışını anlatınca, eserlere karşı
ilgi daha da artıyor.
Adana ve İstanbul’daki kurs merkezlerinde naht sanatının inceliklerini öğretiyorsunuz. Naht sanatına başlayacak olanları
nasıl bir süreç bekliyor?
Yeni başlayan arkadaşlarımıza malzemenin tercihinden, testerenin
tutuş ve kullanım biçimine kadar pek çok şeyi gösteriyoruz. Yeni
başlayan, daha önce hiç görmemiş arkadaşlarımız belli bir disiplinle 6-8 ayda kesme sürecini geçiyorlar. Esas süreç özgün tasarım,
kompozisyon bilgisi… Bu süreç de yaklaşık iki yıl sürüyor. Kesim
becerisini kazanan öğrencinin bundan sonra hatların anatomisine
N A H T

vâkıf olma sürecine yönelerek desenleri tanıma ve simetrik yapıları
bilme konusunda yetisini geliştirmesi, desen bilgisini pekiştirmesi
lazım gelir.
Nahtta hat sanatı ön planda. Naht sevdalıları bir usta hattata bende olursa ne âlâ, bu mümkün olmuyorsa hattın matematiğine ve
ruhânî hendesesine kafa yormalı. Nahtta malzeme bilgisi de çok
önemli. Bu sanatta “ben de varım” demek için malzeme tanınmalı
ve karma malzemelerin kullanılması konusunda ustalık kesbedilmeli. Mesela nahtta söz sahibi olanlar bir eserde 3-4 farklı malzemeyi ustaca kullanabilme becerisine sahip olmalı. Verilen/istenen
bir yazının ve desenin kompozisyon içinde kullanılma becerisi de
bu noktada devreye girer. Bütün bunların sistemli olarak öğrenilmesi aslında 4-5 yıllık bir süreç. Çok şükür, bugün naht sanatında
istediğimiz düzeyde, hatta icazet verme seviyesine ulaşabilecek talebeleri Rabbim bize nasip etti.
Başkaca neler söylemek istersiniz?
Klasik sanatlarımıza ve biz geleneksel sanatlarla uğraşan sanatkârlara gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı öncelikle çok teşekkür
ediyorum. Klasik sanatlarla uğraşan kardeşlerimizin, sanata vukûfiyetle birlikte asıl ustalık sınavının edep alanında verildiğinin bilincinde olmasını temenni ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz…
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Ta‘lik Besmele.
Sedef oygu naht.
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Negatif kesim sedef
oygu naht Besmele.
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Sedef kesim, İnşirah Sûresi.
Sedef içlerine abolon sedef kakma.
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Sedef-metal (bronz) naht oygu.
Fetih Sûresi’nin ilk âyet-i kerîmesi.
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“Ağaç, ahşap ve türevlerinin kesici aletler marifetiyle oyularak şekillendirilmesi” şeklinde tarif edilebilecek olan ahşap oymacılığı, marifetli ustaların ellerinde zamanla
sanata dönüşmüştür.
Ahşap sanatının Türk kültüründe kendine yer edinmesi çok uzun bir döneme yayılmıştır. Türk ahşap sanatının tarihsel başlangıcının Hun İmparatorluğu’na kadar
uzandığını ifade edebiliriz. Kaşgarlı Mahmud’un Dîvanı Lugâti’t-Türk eserinde ahşap kapılarla ilgili terimlerden bahsetmesi Karahanlılar döneminde ahşap sanatına
verilen önemi göstermektedir.
Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde görülen süsleme teknikleri, Türk ahşap
sanatının bir özeti mahiyetindedir. Gündelik hayattaki ihtiyaca binaen ortaya çıkan
ahşap objeler, bir süre sonra daha estetik hâle getirilmek üzere süslenerek ahşap oymacılık sanatının ortaya çıkışına ön ayak olmuştur.
12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu Selçuklu’da ortaya çıkan teknik ve desenler, 15. yüzyılda
erken Osmanlı devri ağaç oymalarının ana hatlarını oluşturur. Bunlara zaman içerisinde eklenen yeni ve ileri tekniklerle Osmanlı’da ahşap oymacılık sanatı zirveye
ulaşmıştır.
İslâm’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan ahşap oyma eserlerinde Helenistik ve Sasani dönemlerinin etkileri gözlemlenirken, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kendisine özgü desen ve eserlerin ortaya çıkmasıyla beraber İslâm ahşap oymacılığı sanatı,
adından söz ettirir bir hüviyet kazanmıştır.
Ahşap oyma sanatının kullanıldığı başlıca alanlar; cami ve türbelerin mihrab ve
minberleri, cami ve medreselerde kullanılan rahleler, kapı, pencere, dolap kapakları, iskemleler, mücevher kutuları, ahşap beşikler, sofra altlıkları, oyma bezemeleri,
çeşmeler ve sandıklar olmuştur. Evlerde kullanılan çekmece, sandık gibi eşyaların
süslemelerini yapanlar, çeşitli mimarî eserlerin iç kısımlarına yazı yazan hattatların
yazılarını tahta üzerine tatbik edenler de bu sanatın üstatlarıdır.
Bunun yanı sıra ahşap oymacılıkta kullanılan her bir teknik, bambaşka güzellikte
eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki, bıçağın yüzeyden zemine doğru dik
tutularak çalışıldığı “düz satıhlı derin oyma”, bıçağın serbest el hareketleriyle uygulandığı ve yüzeyin yuvarlak olmasına özen gösterilen “yuvarlak satıhlı derin oyma”,
yüzeyin daha derin oyulması suretiyle zeminin belli parçalarının çıkartılmasıyla yapılan dantel görünümlü “şebekeli derin oyma” ile bezenmiş eserler ustaların el maharetini belgelemektedir.
Ankara Arslanhane Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu
Camii, Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii ahşap camilerin en güzel örnekleri arasında sayılmaktadır. Tophane Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve Azapkapı Çeşmesi ise
oymacılık sanatındaki ince işçiliğin en estetik örneklerindendir.
Ahşap oyma ustalarımız oyma bıçaklarıyla ıhlamur ve kestane gibi yumuşak dokulu ağaçların yanı sıra ceviz, gül ağacı ve kayın gibi tabiatı sert olan ağaçlara da bu
toprakların desenlerini özenle nakşederek nesiller arasında köprü kurmaya devam
etmektedir.

B E K İ R U S LU

“

“

Usûl olmadan vusul da olmaz.

1965 yılında Yozgat-Akmağdeni’de doğan Bekir Uslu, küçük yaşlardan itibaren ahşap oymacılığa ilgi duymuştur. İlk ve orta tahsilinin ardından Ankara’da yaşayan
Ahmet Usta’dan “Ahilik ve Fütüvvet Ahlâkı” kapsamında klasik ahşap oymacılık
sanatının ve barok tarzı oymacılığın inceliklerini öğrenmiştir.
Askerlik dönüşü ustasından izin alarak Bursa’ya yerleşen ve bu şehirde kendi atölyesini kuran Uslu, yaklaşık 35 yıldır ahşap oymacılık sanatında eserler veriyor.

BEKİR USLU

Bekir Uslu.

222

Bursa’da Ulu Camii vardır. Kadim şehrin orta yerinde ihlâsla inşa
edilmiş, yazılarla müzeyyen bir mâbed… Bir de ahşap oymanın
üstadı Bekir Usta vardır Bursa’da… Tarihi Irgandı Köprülü Çarşısı’nın üzerindeki mütevazı atölyesinde ahşaptan zikir sesleri alır. Nasırlı ellerinden, avuçlarının içinden birbiri ardına Ulu
Camii’nin kubbeleri misali sıralanan eserleri Irgandı Çarşısı’nın
altından akıp gitmekte olan sular misali berraktır. Bekir Uslu Usta’nın iskarpela hareketlerinden hâsıl olan âvâz, Ulu Camii’deki
hatların zikrine ortak olurken dükkânında sadece çayı değil; muhabbeti, sanatı, uhuvveti ve estetiği de demlemektedir.
Ceviz ağacını oyarak biiznillah meydana getirdiği devasa kelime-i
tevhid levhasına baktığınızda, bu eserin Bekir Uslu Ustanın atölyesinden, elinden değil; gönlünden çıktığını zannedersiniz.
Bursa’da ahşap oyma sanatına dair birbirinden değerli eserler ortaya koyan Bekir Uslu ile sanatı üzerine konuştuk.
Bekir Ustam, ahşap oyma denildiğinde ne/neler anlaşılmalıdır?
“Ahşap oyma” canlı bir ağacın kesilip keresteye dönüştükten sonra tekrar hayat bulmasıdır.
Ahşap oyma sanatında; ahşaba istediğimiz her şekli, her figürü ve
deseni aktarabiliriz. Hayatın hemen her alanında kullanılmakta
olan ahşaba işlevselliğine uygun olarak göze hoş gelecek şekilde
nakışlar işleyerek nesiller arasında köprü kurabilirsiniz.
Oymada hangi ağaçları kullanıyorsunuz?
Ahşap oymayı her ağaç çeşidine uygulamakla birlikte işlenecek
olan motifin yapısına ve müşterilerimin taleplerine göre sert, yumuşak, lifli ya da lifsiz ağaç materyallerinin üzerinde çalışıyorum.
Irgandı Köprüsü’ndeki atölyeme giren keresteler, yerine göre birkaç ay süren alın terinin, sabrın, azmin ve ustalığın ardından yeni
bir hayata kavuşuyor.

A H Ş A P

Atölyenizden çıkan eserler nereleri tezyin ediyor?
Az önce keresteler yeni bir hayata kavuşuyor demiştim. Oradan
devam edeyim müsaadenizle…
Tabii ki buyurunuz…
Bu hayat, kimi zaman bir camiinin mihrap âyetinde, kimi zaman
tarihi bir yapının tavan göbeğinde, kimi zaman da stilize edilmiş
bir bitkinin yahut Simurg kuşunun kanadında temâşâ ediliyor.
Hangi ağaçları tercih ediyorsunuz?
İnce işçilik gerektiren, özellikle hat çalışmalarında sert yapısıyla
bilinen ceviz, gül ve kayın gibi ağaçları tercih ediyorum. Detay
isteyen motiflerde ise ıhlamur ve kestane gibi yumuşak ağaçları
kullanıyorum.
Ahşap oymada hangi motifleri kullanıyorsunuz?
Oymacılıkta kimi zaman hattatlarından izin aldığım yazıları, kimi
zaman Selçuklu ve Osmanlı geometrik desenlerini, kimi zaman
stilize ettiğim bitki ve hayvan figürlerini, kimi zaman da gönlüme
göre, serbest tasarım uygulamalarını nakşediyorum.
Bahsettiğiniz nakışları hangi âletlerin yardımıyla işliyorsunuz?
Bilirsiniz, eskiler âlet çalışır el öğünür demiş. Gelişen teknolojiye
rağmen geleneksel ahşap oyma bıçaklarını, iskarpelayı kullanıyorum. Yeri geldiğinde kendi bıçağımı imal ettiğimi söylemem vakıa
mutabık olacaktır.
Eserleriniz hangi alanlarda kullanılıyor?
Bilindiği üzere “Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.”
El-Hakk doğrudur. Hamd olsun alın terimiz, marifetimiz takdir
görüyor. Her birini velinimet olarak gördüğüm müşterilerim; iç
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Oyma çalışması
detayı.
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Ahşap oyma öğrenci
eğitimi.

Bekir Uslu’nun Bursa Irgandı
Köprüsü üzerindeki atölyesi.

A H Ş A P

O Y M A

BEKİR USLU

224

Tavan göbeği ahşap oyma
çalışması. Kayın ağacı.

Hadis-i Şerif: Kul, kardeşine yardım ettiği
sürece Allah da onun yardımcısıdır.
Hat: Muhammed D. Cellûl.
Ahşap Oyma: Bekir Uslu. Ceviz ağacı.

mimarlardan restoratörlere, cami derneklerinden yerli ve yabancı
devlet adamlarına kadar uzayıp gidiyor.
Bu talepler, yaptığım işin kadrinin kıymetinin bilindiğine işaret
ediyor ve bir sonraki nesillere aktarımı noktasında gönlüme ümit
tohumları saçıyor.
Bir hat eseri ya da tavan göbeği özelinde oyma bir çalışmanın
ahşaptan mihraba yahut tavana/duvara asılıncaya kadar geçirdiği sanat ve estetik sürecini özetler misiniz?
Hat eserlerinin ya da diğer motiflerin bir esere dönüşme serüvenini sırası ile anlatmak gerekirse şunları ifade edebilirim: Öncelikle müşterinin isteği üzerine uygun ağaç belirlenip yine istenilen
ölçülere göre hazırlanır. Sonrasında malzeme, tezgâhımın üstüne
gelir. Yazı ve desenler önce kalemle ahşabın üzerine işlenir, sonra
iskarpela ile çizgiler büyük dikkatle kesilip zemin çıkartma işlemi

A H Ş A P

başlar. Bu işlem ne kadar iyi yapılırsa elimizdeki ahşap farklı bir
kimliğe o kadar iyi bürünür. Kesim ve zemin çıkartma işlemi gerekli görülürse az önce bahsettiğim çalışmalar ikinci, hatta üçüncü kez tekrarlanır. En son, ince işçilik gerektiren kısımlar yapıldıktan sonra zımparası yapılır. Bu kısımdan sonra eserde boya,
vernik gibi işler isteniyorsa boyanmak için başka bir ustanın eline
gider. Eğer ortaya çıkan mamulün son işlemini ben yapacaksam
“gomalak” dediğimiz doğal cila sürerek ahşap eseri müşterilerime
teslim ederim.
Bursa’da kaç kişisiniz?
Bursa’da ahşap oyma sanatkârları eskiye nazaran azalmış olsa da
mobilya sektörü üzerine İnegöl’ün sanayi bölgelerinde birçok usta
bulunuyor. Bununla birlikte benim tarzımda ahşabı sanat ve estetik güzelliklerle buluşturan başka bir usta yok.

O Y M A
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Ahşap oyma tavan göbeği. İhlâs Sûresi.
Hat: Aziz Efendi.
Ahşap oyma: Bekir Uslu.

Son yıllarda bazı dizi filmlerinin de etkisiyle ahşap oyma sanatına yönelik ilgide belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu tercihte hiç
şüphesiz sıradanlaşmış, makine işi, tek düze bir kalıptan çıkmış
ürünlerin verdiği bıkkınlık da etkin. Bu bağlamda bize sipariş vermek isteyenlerin sayısı günden güne çoğalıyor.

A H Ş A P

Teşekkür ediyorum Bekir Bey.
İbrahim Ethem Bey, ahşap oymanın serencamı için İstanbul’dan
Bursa’ya, Irgandı Köprüsü’ne, atölyeme geldiğiniz için ben sizlere
teşekkür ediyorum.

O Y M A

Kündekârî kelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiş olup asıl hâli ‘kendekâri’dir. Ahşap,
kündekârî ustasının elinde yüzyıllara direnen bir sanat eserine dönüşmekte, geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmektedir.
Kündekârî, büyük ve dekoratif yüzeyler elde etmek için ağaç malzemenin, ortamın
nem ve ısısından en az etkilenecek şekilde küçük parçalar hâline getirilerek yeniden
birleştirildiği bir tekniktir. Bir çatma tekniği olan kündekârî, çokgen, baklava ve yıldız biçiminde olan içi arabesk kabartmalı ahşap parçalarla yapılır. Geometrik ahşap
parçalar negatif veya pozitif geçmelerle birbirine bağlanır, yapılacak parça bir uçtan
başlayarak sepet gibi örülür. Kündekârîde, bezeme kompozisyonu geometrik bir şemaya dayalıdır.
İyi bir kündekârî eserinde parçalar birbirine çivi veya tutkal gibi bağlayıcı herhangi
bir malzemeyle tutturulmadığından dolayı kündekârînin uygulandığı ahşap yüzeylerde zaman içerisinde ayrılmalar olmaz. Kündekârî tekniğiyle yapılmış kimi örneklerde dayanıklılığı artırmak için geçmelerin arkasında, yine ahşaptan yapılmış bir
iskelet kullanılır. Mevsim şartlarına göre ısıdan ve nemden etkilenmeyecek cinsten
bir ağaçla çalışılması kündekârî sanatında önemlidir.
İç mekânda kullanılacak kündekârî ürünlerde ceviz, şimşir, kan ağacı (paduk) gibi
ağaçlar kullanılıp bezemelerde abanoz, altın varak, bağa, gümüş, sedef, fildişi gibi
malzemeler kullanılır. Dış mekânda ise sert hava şartlarına dayanıklı meşe, maun,
ireko, dişbudak gibi ağaçlar tercih edilir.
Bir Türk sanatı olduğu düşünülen kündekârî, Memlûkler, Karahanlılar ve Gazneliler’den Büyük Selçuklulara, Selçuklular vasıtasıyla da Anadolu’ya taşınmıştır. Ancak
bu sanat en parlak dönemini Anadolu’da yaşamıştır.
Gerçek anlamda kündekârîyi İslâm dünyasında yaygınlaştıran ve gelişmiş ilk örneklerini veren medeniyet Selçuklular olmuştur. Erken dönem olarak adlandırılan bu
devrin ilk örneklerini 12. yüzyılda Anadolu, Mısır ve Suriye’de görmek mümkündür.
Selçuklular diğer sanatlarda olduğu gibi ağaç işçiliğinde de oldukça ilerlemişler, teknik bilgiye ve yeteneğe sahip olan Selçuklu ağaç ustaları oldukça özgün eserler ortaya
koymuşlardır.
Osmanlılar döneminde, Selçukluların sade kündekârî tekniği gelişerek daha hareketli ve göz dolduran sedef, fildişi, bağa, altın ve gümüş gibi tezyini malzemelerden
yararlanılarak kündekârî tekniğinde zengin üsluplar oluşturulmuştur. Bu dönemin
örnekleri arasında Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Niğde Sungur Bey Camii, Ürgüp Taşkın Paşa Camii, Birgi Ulu Camii, Manisa Ulu Camii, Bursa Ulu Camii minberlerini,
Ankara Hacı Bayram Camii Türbesi’nin iç kapısını ve Manisa Muradiye Camii’nin
iç kapısını sayabiliriz. 1376 tarihli Manisa Ulu Camii ile 1399 tarihli Bursa Ulu Camii
minberinin ustası el-Hac Muhammed bin Abdülaziz İbnü’d-Devâkî’dir ve 23 yıl arayla
bu iki muhteşem hakiki kündekârî minberi sanat eseri olarak bu topraklara emanet
etmiştir.

ŞEHMUS OKUR

“

“

Ahşabın tahtındaki sanat kündekârî…

1959 yılında Urfa’da doğdu. 1982 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde sürdürdüğü yüksek lisansı
bırakarak 6 yaşından beri içinde olduğu sanat çalışmalarına ağırlık verdi.
1984-2007 yılları arasında İTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yıldız Sarayı,
IRCICA’nın davetlisi olarak (İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi)
Tunus’ta, Kültür Bakanlığının Altın Eller Sanat Festivalinde, CNR Fuar Merkezi’nde ve Harbiye Askeri Müzesi’nde açılan sergilerde eserlerini sanatseverlerle
buluşturdu.
1999 yılında TEBO Ltd. Şti.’yi (Tarihi Eserler Bakım Onarım) kurdu. Eserleri devlet başkanlarına hediye edilen, açık arttırmalarda satılan Şehmus Okur, dünyanın en seçkin mimarlarıyla seçkin işlere imza atmaktadır.

ŞEHMUS OKUR

Şehmus Okur.
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Ahşap bazen Kur’ân-ı Kerîm muhafazası‚ bazen rahle‚ bazen
vaiz kürsüsü‚ bazen de dua tanesi tespih olarak karşımıza çıkar.
Mazinin sıcaklığını derununda barındıran ahşap sanatı ve işçiliği muasır medeniyetin kadife görünüşlü demir süngerlerine
ve olanca tahribata inat‚ her şeye rağmen mevcudiyetini sürdürmenin gayreti içerisinde.
Bir önceki paragrafımızdaki ifadeler, ahşabı hassas bir kuyumcu maharetiyle özenle işleyen sanatkârlar için geçerli.
Sanatkâr dedelerimizden miras kalan İstanbul’daki eskimez camilerden birinde namaz kıldıysanız, mutlaka Şehmus Okur’un
bir eserine gözünüz takılıp kalmıştır. Bu eser Fatih Camii’nde
devasa kapıdır; Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’nde kapı ve sandukadır; Bayezid Külliyesi’nde kapı ve kepenk; Tokyo Camii’nde
vaiz kürsüsüdür. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ise saltanat kayığı... İnce bir işçilik ve ağacın hoş kokusu, beş eserin ortak
özelliğidir.
Kündekârî Ustası Şehmus Okur, 35 yıldan bugüne kadar ağaca birbirinden farklı estetik manalar yüklüyor. Yaptığı işlerde
kendi tekniğini uygulayan sanatkâr, ailesinden gelen sanat birikimiyle sedef‚ edirnekâri‚ kündekârî‚ oyma ve kakma usûlleriyle şimdiye kadar binlerce çalışmaya imza atmış.
Okur’un tezgâhından çıkan eserler Japonya’dan Almanya’ya,
Malezya’dan Fransa’ya, Kanada’dan Amerika’ya kadar oldukça

geniş bir coğrafyada sanatseverlere ulaşmış. Kündekârî ustası
Şehmus Okur ile sanatı üzerine konuştuk...
Şehmus Ustam, öz sanatlarımızla nasıl ve ne zaman hemhâl
olmaya başladınız?
Altı yaşımdan itibaren dayımın ahşap atölyesine gitmeye başladım. Kerestelerin üzerinde oynar, yorulunca da uyuyakalırdım.
Ahşap aşkı gönlüme o yıllarda taht kurdu.
Ustanız kimdi? Ustanızdan neler öğrendiniz?
Çıraklık döneminde Mehmet Tunusluoğlu’ndan iş disiplini, sabır, problem çözme ve yaratıcılık disiplinlerini öğrendim.
Eski ustalar sadece meslek hakkında bilgi vermiyorlardı, ayrıca
karakterimizin teşekkülünde etkin rol oynadıkları gibi, bu sanatın penceresinden dünyaya bakmayı da öğretiyorlardı. Bazı
insanların ustası “meslek aşkı” oluyor.
Talebe yetiştiriyor musunuz? Geleneksel sanatlarda hoca-talebe münasebetleri nasıl olmalıdır?
Yetiştirdiğim bazı ustalar var. Bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Bu sanatı icra etmek ve devam etmesini sağlamak maksadıyla akademi kurmayı çok istedim, ancak bu hayalimi gerçekleştirmeye gücüm yetmedi. Maalesef bugünün nesli sabırla ve
sebatla çalışmadığı için yetiştirmek üzere çırak bulamıyorum.
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Tahayyül.
Tasarım.
Çizim.
Rumî desen oluşturma.
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İcra.
Sedef-Bağa-24 Ayar AltınFildişi-Abanoz-Kurşun.

İmalat.

K Ü N D E K Â R Î

ŞEHMUS OKUR
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Denizli Kepenekoğlu Camii.
Ağaç tabla ceviz çıta abanoz kakma.

Kündekârî deyince ne almamamız gerekiyor? Kündekârî nedir, kündekâr kimdir?
Kündekârî, bir aşk masalıdır. Tevhidin mücessem hâlidir. Kesretteki vahdeti, vahdetteki kesreti en mükemmel şekilde ifade edebilen üç boyutlu bir sanattır. Ceddimizin iklime, zamana ve yılların
tahribatına karşı koymak için bulduğu, geliştirdiği muhteşem bir
sanattır. Arapçada ta’şik (aşk etmek) diye tanımlanıyor. Farklı ağaçların, farklı vektörlerde ve derinliklerde bir araya gelip dans etmesidir. Şunu belirmekte fayda var; kündekârî motiflerinin temelinde
bizim Türeyiş Destanımızın motifleri vardır.
Kündekâr ise; evvel-emirde âlem-i mümkünat’a filozofça bakabilen
bir “derviş”, mimar, mühendis, ressam, tasarım dâhisi, ince nacar
(marangoz), oymacı, sedefkârdır.
Kündekâr, mensubu olduğu medeniyetin hamulesinde olan bin bir
irfanı, marifeti, sanatı bir arada kullanıp âtiye selam gönderebilen
sanatçıdır.
Bir de edirnekâri var. Kündekârî ile benzeştiği/ayrıştığı yönler nelerdir?
Edirnekâri, bir ahşap boyama sanatıdır. Çitakâri ise, motifleri

çıtalarla bölünmüş ahşap yüzeylere tatbik etmektir. Benzeşme
noktasında her iki sanat da aynı motifleri kullanmakla beraber,
edirnekâri tek boyutlu bir sanattır. Kündekârî eserlerin yüzeylerinde tezyini bir unsur olarak kullanılmıştır. Mesela cami kitabelerinde, kapı serenlerinde ve kayıtlarında edirnekâriyi görebiliriz.
Osmanlı’da öne çıkan edirnekâri/kündekârî ustaları kimlerdir?
Bursa Ulu Cami’nin minberini yapan Mehmet Usta’yı söyleyebilirim. Fatih Camii’nin cümle kapısını yapan İbrahim Usta, Edirne
II. Bayezid Külliyesi’nin kapılarını yapan Fazıl Usta, Manisa Sultan
Camii’nin kapısını yapan Muhammet Ali Usta, Yavuz Sultan Selim
Han’ın türbesinin kapısını yapan Ziver Usta benim şahit olduğum
ve eserlerini tamir ederken kayıtlarına rastladığım Osmanlı dönemi ustalarıdır.
Ülkemizin edirnekâri/kündekârî eserlerinin envanteri tutuluyor mu?
Bugüne kadar böyle bir envantere rastlamadım. Bu iş için sponsor
bulabilirsem, böylesi önemli ve şerefli bir işi gelecek nesiller için
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Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Camii.
Sedef ve bağa ceviz çıtalar.
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yapmak isterim. Yalnız bu çalakalem yapılacak bir iş değildir. Eserin
teknik özellikleri, tekâmül seyri, kullanılan malzemelerin nitelikleri, çizim ve motiflerin tekâmülü gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılması gereken çok ciddi bir çalışmadır. Saha olarak
Afganistan’dan Bosna’ya, Yemen’den Moskova’ya, Mısır’dan Fas’a
uzanan bir coğrafya taranmalıdır.

234

Malum olduğu üzere iyi bir restorasyon öncelikle tarihe, sanata ve geçmiş dönemlerin sanatkârlarının emeğine saygıyı
uhdesinde barındırır; yahut öyle olmalıdır. Eski eserlerin tezyinat projelerini çalışırken nasıl bir yöntem izliyorsunuz?
Tarihi eserlerin restorasyonuna tefekkür, analiz ve tetkik süreçlerinden sonra başlanabilir. Eserin yapıldığı dönem, malzemeler, teknikler ve temelindeki düşünceyi anladıktan sonra esere müdahâle
edilebilir. Onun için ustanın bilgisi, görgüsü, tefekkür dünyası zengin olmalıdır.
Usta işi, asırlar sonrasına sarkaçlanacak bir kündekârî eseri
hangi hususiyetleri haiz olmalıdır?
Kendisinden önce yapılanları aşması gerekir.
Ağaç oyma işi de yapıyorsunuz. Sizinle 20 yıl önce yaptığımız
bir mülakatta “Oymayı bilmiyorsanız, sedefi de yapamazsınız” demiştiniz. Ahşap işinde oymacılığın yeri nerede durur?
Oyma işi, ahşap eserleri üç boyutlu hâle getirir.
Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
Ceviz, şimşir, akçaağaç, abanoz, kan ağacı, pelesenk, meşe kullandığım ahşap malzemeler. Sedef, fildişi, bağa, altın, gümüş kurşun,
yarı değerli taşlar, bronz, mercan, akik, kemik, boynuz, boncuk tutkalı, gomalak, kök boyalar, sıvı vazelin, badem yağı da kullanılan
diğer malzemeler.

Bu malzemeleri nasıl temin ediyorsunuz?
Bu malzemelerin uygun vasıfta olanını bulmak için bir ömür harcadım. Kimi sana gelir, kimine ulaşmak için yıllarca uğraşırsın.
Eskiler, “Kem âlatla kemâlât olmaz!” demişler. Kündekârî
işinde iyi malzemeyle çalışmak, sanatkâra ve koleksiyonere
neler kazandırır?
Basit, ucuz ve kalitesiz malzeme ile nadide eserler yapılamaz.
Bahsettiğiniz malzemeleri nelerle işliyorsunuz? Hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
Kündekârî eserin yapılış tarihinde kullanılan teknikleri aynen uyguluyoruz.
Edirnekâri, kündekârî, oyma ve kakma gibi tekniklerin öğretildiği yeterli sayıda mekân var mı?
Üniversitelerimizde ve bazı meslek okullarında tezyini sanatlar bölümlerinin açıldığını, bu yönde dersler koyulduğunu duydum.
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Atalarımızın bize şerefle sunduğu bu muazzam sanattan herkesin
haberdar olması ve zenginliğimizin farkına varılması en büyük dileğim. Kündekârî, bütün dünyaya gururla sunacağımız sanatlarımızdan biri. Bu sanatı, sadece bu ülkenin insanlarına değil, bütün
dünyaya duyurmalı ve tanıtmalıyız.
Bu eserler bizim hikâyemizi anlatıyor. Dinleyecek ve sevecek yüce
gönüllere ihtiyacımız var.
Tanırsak biliriz, bilirsek severiz, seversek koruruz. Ve dahi “Küntü
kenzen mahfiyyen”1 “fe arefe”; “ahbabtu” âşık sanatkârların hikâyesini anlatır.
İlginiz için teşekkür ederim.

1

Burada “Ben bir gizli hazine idim. Görülmek, bilinmek istedim, bu yüzden
âlemi yarattım.” hadis-i kutsisine atıf vardır.
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Katar Doha Camii’nde kündekârî parke.
Çifte kaval akça ağaç çıta venge tablalı.
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Münhanî (eğrisel) kündekârî. Şimşir ile cevizin raksı.
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Ankara Melike Hatun Camii.
Bağa, 24 ayar altın-sedef kakma.
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Denizli Kepenekoğlu Camii.
Münhanî (Eğrisel) kündekârî. Şimşir ve cevizin raksı.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Türbesi.
3.8 mm. şimşir tabla üzerine rumî oyma.
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Sedefçilik sanatının hammaddesi olan sedefe, daha çok sıcak denizlerde rastlanmaktadır. Bu nedenle bu sanatın ilk olarak Doğu’da başladığı tahmin edilmektedir. Sümer mezarlarında ilk sedef sanatının örneklerine rastlanması da bu iddiayı güçlendirmektedir. Çin, Hindistan gibi ülkelerden Türklerin Anadolu’ya geçişiyle birlikte
bu topraklara taşınan sedefçilik sanatına dair, kırılgan bir yapıda olması ve ahşap
üzerine kakılması dolayısıyla çok fazla eser kalmamasına rağmen çeşitli seyyahların
ve Bizans elçilerinin anılarında sedef kullanımına dair notlara rastlamaktayız.
Anadolu Selçuklularında sedefçilik sanatına rastlamakla birlikte, bu sanatın Osmanlılarda 17. ve 18. yüzyıllarda zirveye ulaştığını söylemek mümkündür.
Sedef kakma sanatını; açık renkli sedefin, karşıtlık oluşturacak şekilde seçilen ceviz,
meşe, abanoz, pelesenk gibi ahşap malzemelere, kaplumbağa kabuğu, boynuz vb.
koyu renkli malzemelere kakılarak, ahşap yüzeyin motiflerle bezenmesi şeklinde tarif edebiliriz.
Sedef kakma sanatını icra eden usta “sedefkâr” olarak anılır. İyi bir sedefkâr aynı zamanda hat, tezhip ve naht gibi geleneksel sanatlarla birlikte matematik ve geometri
bilgilerini haiz ince marangoz (neccar) olmalıdır.
Sedef kakma sanatında çoğunlukla beyaz okyanus sedefi, tatlı su sedefi, yeşil-mavi
tonlu arusek sedef, boynuz, kaplumbağa kabuğu (bağa), fildişi, kemik, pirinç gibi
metal malzemeler, abanoz, ceviz, maun ve pelesenk gibi koyu renkli ve genellikle
mukavemeti güçlü ağaçlar tercih edilir. Özellikle saray ve çevresi için yapılmış bulunan sedef kakma eserlerinde saydığımız malzemeler; altın, gümüş, zümrüt, yakut,
mercan, lal taşı ve kehribar ile meczedilerek ince marangozluğa kuyumculuk sanatı
da dâhil edilmiştir.
Günümüz sedef kakma ustaları eserlerine İstanbul işi ve Antep işi tarzlarını yansıtırken kullandıkları başlıca malzemeler; kıl testeresi, kuyumculuk malzemeleri, ıskarpela başta olmak üzere genel marangoz âletleri ile zımpara ve zımpara makinalarıdır.
Sedef kakma eserlerinde sıklıkla Selçuklu ve Osmanlı motifleri, geometrik desenler
ve hat sanatı uygulamaları göze çarpmaktadır.
Sedef kakma sanatı günümüzde mücevher kutuları, sehpalar ve rahlelerle birlikte genellikle Osmanlı medeniyetinden miras kalan mimarî eserlerin restorasyon işlerinde
ve yeni inşa edilen camilerin dekorasyonunda kullanılmaktadır.
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“

“

Sedefkârlık, bir bayrak yarışıdır.

1976 yılında İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Lise öğretimini İstanbul 50. Yıl Tahran
Lisesi’nde tamamlayarak 1992 senesinde mezun oldu. 1994 senesinde İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazandı. 2001 senesinde
mezun oldu. Gerek okul yıllarında gerekse sonrasında çeşitli satış pazarlama işlerinde çalıştı. Bu dönemlerde evin balkonunda hobi olarak başladığı sedef kakma
sanatına profesyonel olarak devam etmek istedi ve 2004 yılında son işinden istifa
ederek sanat yolculuğuna başladı.
İlk ve sürekli eğitimini Hüsamettin Yivlik’ten alan sanatçı; sonrasında Caferağa
Medresesi’nde açılan iş-kur ve AB destekli sedef kakma programına katıldı. Burada Sedefkâr Ahmet Sezen’den eğitim aldı ve devamında 6 ay kadar atölyesinde çalıştı. Sonrasında 2005 yılında kendi atölyesini açarak üretimlerine burada devam
etti.
Bu zaman zarfında; Asiye Kafalıer’den ağırlığı rumi desenlere vermek üzere, 2 yıl
boyunca tezhip dersi aldı. Ulaşabildiği diğer sedefkârlardan öğrenmeye çalıştıklarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı menşeili yazılı ve görsel kaynakları araştırarak
kendini geliştirmeye önem verdi.
Hocası Hüsamettin Yivlik nezaretinde Hırka-i Şerif Camii restorasyon çalışmalarında görev aldı.
2011-2015 yılları arasında Pendik Belediyesi’nde kurs vererek öğrenci yetiştirdi.
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergi ve festivallere katıldı. Hâlen, İstanbul Ataşehir’deki atölyesinde, restorasyon, cami işleri ve kişiye özel tasarımlarla sanat faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Sinan Çiftci.
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Sinan Çiftçi sedefçilik; nâmıdiğer sedef kakma sanatının önemli
temsilcilerinden biri. İstanbul’daki atölyesinde sanat çalışmalarını
sürdürmekte olan Sinan Çiftçi’nin elinden sedef kakma levhalar,
birbirinden güzel işlemeli kutular, takılar, bazen de boynuz kaşıklar
çıkıyor. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı sergilerle sedef kakma
sanatının tanıtılmasına katkıda bulunan sedefkâr Sinan Çiftçi ile
sedef kakma sanatı üzerine hâsbihal ettik.
Sedef kakma sanatına nasıl yöneldiniz?
Uzayan üniversite öğrenim döneminde; derslerimin azalmasını fırsat bilerek, nereden aklıma işlendiğini hâlâ çözemediğim -tahmin
ediyorum çocukluğumda seyrettiğim TRT belgesellerinden- sedefkârlık üzerine arayışa başladım. O dönem İstanbul’da yaptığım
araştırmalar sonuçsuz kaldı. Ya sedef kakma ürünler satan esnaf,
adres olarak Gaziantep’i gösterdi ya da bulduğum bir iki usta ilgilenmek istemedi. Üniversiteyi bitirip askerliğimi yaptıktan sonra
arayışlarıma devam ettim. Bir vesile; hocam Hüsamettin Yivlik ile
tanıştım ve ondan bu sanatı öğrenmeye başladım. Bu dönemde
bir ilaç firmasında da işe başlamıştım. Yoğun iş hayatı döneminde; sedef kakma benim için ancak hobi olarak devam etti. İşteki
iki yıllık sözleşmem dolar dolmaz; hobi olarak başladığım bu sanatı
profesyonel olarak yapma arzusuyla istifa ettim. Tam da bu dönemde Sedefkâr Ahmet Sezen’in eğitim verdiği bir sertifika programına
yazıldım. Bir yandan bu kursa gidiyor, bir yandan Ahmet Sezen’in
atölyesinde çalışıyor, bir yandan da hocam Hüsamettin Yivlik ile
istişare ediyordum. Bu süreçten 6 ay sonra 2004 yılında kendi
S E D E F

atölyemi açarak, siparişler almaya, müşteri portföyü oluşturmaya,
çeşitli sergi ve festivallere katılmaya başladım. Hâlen kendi atölyemde çalışmalarıma devam etmekteyim.
Ustanız Hüsamettin Yivlik’ten sanatınıza dair neler öğrendiniz?
Hocam Hüsamettin Yivlik’ten; yapılış tekniklerinin yanı sıra, bu sanatın felsefesi, edebi, ahlâkı üzerine uzun süreli ve derinlemesine
bir eğitim aldım.
Antep işine de değinir misiniz?
Tabii ki. Antep işi tabir ettiğimiz teknikte; kıl testere kullanılmayıp,
sedefi taş motoruna sürterek genel bir dış şekillendirme yapmak
suretiyle bir araya gelen bitkisel motifler ön plana çıkmaktadır. İstanbul işine göre detaylar çok çok daha azdır. İstanbul işinde motifler oya gibi işlenir, çok daha ince detaylar ortaya çıkarılabilir.
Siz hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
Ben “eser-i İstanbul” tarzı çalışmalar yapmaktayım..
Uygulama alanlarına değinir misiniz?
Sedefkârlığın geçmişten günümüze zenginleşen çok geniş uygulama alanları mevcuttur. Geçmişte; günlük hayatta kullanılan ev eşyaları (kutu, sehpa, dolap vb...), enstrüman süsleme, camii kapıları,
Kur’ân-ı Kerîm muhafazaları, rahleler gibi değer verilen eşya ve mobilyaları daha değerli kılmak için tercih edildiğini görüyoruz. Günümüzde ise; atalarımızdan miras kalan bu güzelliklerin restorasyonu
K A K M A
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Tatlı su sedefine
kıl testere ile ajur
kesim çalışması.
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Gomalak
cila aşaması.

Ceviz ağacına
sedef kakma
levhalar.
S E D E F
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Sedef, bağa ve kemikten
imal, pirinç alem obje.

Sedefe oltu taşı
kakma kolye.
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haricinde, en çok tercih edilen alan, yapılan yeni camilerin dekorasyonudur. Ben de özellikle son 5-6 yıldır bu yönde çalışmalar üretmekteyim.
Bir kutu özelinde sedef eserin üretim süreçlerine değinir
misiniz?
Üretim önce kafada daha sonra kâğıt üzerinde başlar. Ben tasarımlarımı bilgisayarda çizim programında yapmayı tercih ediyorum.
Bu sayede milimetrik hata payını en aza indirip daha sağlıklı eserler tasarlamaya gayret ediyorum. Bundan sonra marangozluğunun
yapılması gerekir. Bu amaçla ya iyi bir marangozla çalışılmalı ya da
iyi bir marangoz olunmalıdır. Marangozluğu da kendim yaparak
kutuyu baştan sona kendim üretiyorum. Sedefkârlıktaki en önemli disiplin; malzeme hazırlığı sürecidir. Kullanacağım tüm sedef,
bağa, fildişi, ağaç vb. malzemeyi eşit kalınlıkta kalibre ederek işe
başlarım. Daha sonra; önceden tasarladığım dizayna göre malzeme kesimlerini yaparak bunları kutunun üzerine yapıştırmaya
başlarım. Bu aşamalardan sonra çok sabır gerektiren bir zımpara
süreci başlar. Tüm yüzey aynı seviyeye getirilene kadar hassas
bir şekilde zımpara yapılır. Daha sonra gomalak cila dediğimiz
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geleneksel organik cilayla cilası yapılır ve kulp, menteşe vs. takılıp
üretim süreci tamamlanmış olur.
Türk-İslâm sanatlarında motiflerin ayrı bir önemi var. Sedefte özellikle kullandığınız motifler, desenler neler?
Daha önce belirttiğim gibi; son dönemlerde camii işlerine ağırlık
vermiş durumdayım. Bu bağlamda birincil olarak geometrik motifler tercih edilmektedir. Bir kapı özelinde konuşacak olursak; geometri ve hat ön plana çıkar. Geometrik motiflerin içinde ve kapının
“bini”si dediğimiz orta direğinde rumi süsleme kakmalar görülebilir. Kutu vb. eserlerde ise benim öncelikli tercihim rumi desenlerdir. Sedefkârlıkta öncelikle akla gelen iki motif olarak; tezhipteki
rumi desenler ve hat diyebilirim.
Sedefte İstanbul ağırlıklı temalara nasıl yöneldiniz? Bu alanda
neler yapıyorsunuz?
Bu şekilde hiç düşünmemiştim. Yani eserlerimde İstanbul’a
ait, İstanbul’u anlatan motifler seçtiğimi. Kaba tabirle böyle
gördüm, yakıştığına inandım, böyle devam ediyorum. Elbette
başka motiflere, temalara da yönelinebilir. Ancak temsil ettiğim
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Gümüş
çerçeveli,
boynuza sedef
kakma kolye.

Gümüş çerçeveli,
maun ağacı, kemik,
bağa ve sedef kolye.
5’li Lafza-i Celâl.
S E D E F
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Gümüşe boynuz
kakma kolye.
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Gümüş çerçeveli, pelesenk ağacına sedef
kakma. Kelt güneşi
çanta aynası.

Gümüş çerçeveli, pelesenk ağacına sedef
kakma. Kelt kalbi
çanta aynası.
S E D E F
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Gümüş ve oltu
taşından mamül
zihgir.
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Gümüş çerçeveli,
pelesenk ağacına
sedef kakma. Kol
düğmesi.

Gümüş kasa içinde,
bağaya sedef kakma
“vav” kol düğmesi.
S E D E F
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Ceviz ağacına sedef kakma hat. Zemin oyularak ve varaklanarak ebru deseni verilmiştir.
Hattat: Abdulhadi Erol Dönmez.
Sedef Kakma: Sinan Çiftci.

sedefkârlığın bir Türk-İslâm sanatı olduğunu düşünecek olursak, bu bir bayrak yarışıdır. Kullandığımız malzemeleri, uyguladığımız tekniklerle bir araya getirmedeki başarımızın gücünü,
İslâm’dan aldığını düşünüyorum.
Bu hususu açar mısınız?
Elbette. Kur’ân-ı Kerîm inmiş, önce insanların Hâfızalarına işlenmiş, ezber edilmiş. Daha sonra yazıya dökelim demişler, bunu da
güzel yazalım demişler, hat sanatı doğmuş. Bu kutsal sözleri güzel yazıyla yazdıktan sonra güzel motiflerle taçlandıralım demişler, tezhip doğmuş, gelişmiş. Bunu güzelce ciltleyelim demişler,
S E D E F

ön kapağına da ebruyla güzellik katalım demişler. Sonra Kur’ân-ı
Kerîm’leri, onlara yaraşır bir şekilde muhafaza edebilme ihtiyacı
doğmuş ve biz sedefkârlara iş düşmüş. Bu bağlamda temalarımızın
İstanbul değil de Türk-İslâm temalı olduğu, sadece İstanbul değil
de geniş bir coğrafyadan ve kültürden beslendiği düşüncesindeyim.
Sedefkârlık, her dönemde kıymetli ve maliyetli olduğundan saray
çevresinde ağırlık gören bir sanat olduğu için İstanbul’la ilişkilendirildiğini düşünüyorum. Örneğin sedefkârlıkta tercih ettiğimiz en
birincil motif olarak geometriyi ele alır ve bunun zirvesinin Müslüman matematikçiler olduğunu düşünecek olursak, dediğim daha
iyi anlaşılabilir.
K A K M A
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Kündekârî kapı göbeği.
Sedefkâr: Sinan Çiftci.
(Hamle Kündekârî.)

İyi bir sedef eseri hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Öncelikle gerçek bir usta elinden çıkmalıdır. Kakmalarda boşluklar
olmamalı, motifler kuralına uygun, düzgün kesilmiş olmalı, malzeme kombinasyonu iyi seçilmiş olmalı, cilası iyi yapılmış olmalı.
Sedefkârlığa yönelmek isteyenleri nasıl bir eğitim süreci bekliyor?
Çok çok sabır isteyen, disiplinli olunması gereken, aceleci olanların yapamayacağı bir sanat. Teknik eğitimle birlikte genel hatlarıyla
tezhip ve hattın yanı sıra matematik ve geometri bilgisi de gerekli.
Kişinin elinden marangozluk da gelmeli.
S E D E F

Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Önce kendilerinin daha sonra çocuklarının ya da çevrelerinin kültürümüze ait sanatlar hakkında yüzeysel bile olsa bilgi edinmelerini, araştırmalarını tavsiye ederim. Evlerini, işyerlerini, bir adet bile
olsa hat, tezhip, minyatür, ebru gibi güzelliklerle taçlandırmalarını
dilerim.
İlginiz için teşekkür ediyorum.

K A K M A

Bakır, her ne kadar günümüzde nostaljik görünümüyle evlerimizi süsleyen dekoratif
bir objeye dönüşse de, bu madenin geçmişte silah yapımından mutfak eşyasına kadar
uzanan geniş bir kullanım alanının olduğunu görmekteyiz.
Bakır madeninin ilk olarak M.Ö. 7000 yılında Anadolu’da işlendiği, yapılan tarihi
kazılarda elde edilen doğal bakırdan dövme tekniği ile yapılmış iğne, bız, kanca gibi
küçük aletler ve bazı süs eşyalarından anlaşılmaktadır.
Selçuklu döneminde Anadolu’daki bakır atölyelerinin başında Konya, Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır, Kilis, Cizre, Siirt, Harput, Erzincan ve Erzurum gelmekteydi.
Bu merkezler hem bakır sanatının gelişmesine öncülük ediyordu hem de bakır eşya
ihtiyacını gideriyordu.
Bakır tabiatı gereği yumuşak, işlenmesi kolay ve kendine has renk tonuna sahip bir
madendir. Bakır işleme çalışmalarında oyma, ezme, kabartma, kazıma gibi birbirinden farklı teknikler kullanılmakta ve bu teknikler eski çağlardan beri aynı şekilde uygulanmaktadır.
Bakır kakma sanatı, farklı kalınlıklarda olabilen bakır bir levhaya, çeşitli aletler yardımıyla farklı teknikler kullanılarak şekil verilmesi işlemidir. Bu sanat dalında, kazıma ve oymadan ziyade döverek, ezerek ve kabartarak esere şekil verilmektedir. Bakır
kakma sanatının geçmişi hayli eskidir. Dedelerimizin evlerindeki kalaylanmış bakır
sahanların, tepsilerin veya buhurdanların üzerinde bakır kakma sanatına yönelik örnekleri görebilmek mümkündür.
Bakır kakma sanatında en temel malzeme bakır levhadır. Bakır levhanın kalınlığının
ve kıvamının yapılan işe uygun olması gerekir. Kullanılacak yoğun süsleme kompozisyonu dar bir alana işlenecekse daha yumuşak ve daha ince bir bakır levha tercih
edilmektedir. Büyük bir alana işlenecek seyrek süsleme kompozisyonunda ise daha
sert ve kalın bir bakır levha tercih edilmektedir. Kakma sürecinde metal ve ahşap kalemler, farklı ebatlarda çekiçler ve daha birçok alet kullanılmaktadır.
Bakır narin bir malzemedir. Kakma sanatında kararınca sert olunmazsa bakıra istenilen form verilemez. Gereğinden az kuvvet uygulamak formu meydana getiremezken, gereğinden fazla kuvvet uygulamak ise formu bozmaktadır. Bu nedenle oldukça
hassas bir işleme sürecinden geçmektedir. Tüm sanat dallarında olduğu gibi bu sanatın başı da sabır ve titizliktir. Malzemeye zarar vermeden sabırla mükemmel formu
yakalayana kadar farklı aletlerle ince ince çalışmak gerekmektedir.
Bakır kakma sürecinin sonunda bakır objeye eski görünüm verilmesi, parlatılması
veya yüzeyinin varaklanması gibi işlemler ayrı ayrı hassasiyet gerektiren işlemlerdir.
Bakır kakma tekniğiyle işlenmiş olan eserler işlevsel birer eşya olarak ya da sanatsal
birer obje olarak kullanılmaktadır.
Bakırın kullanımı her ne kadar çok eski devirlere dayansa da rengindeki ahengi, üzerindeki işlemeleri, parıltısı ve narin yapısına rağmen kullanımında yüzyıllara meydan okuyan mukavemeti dolayısıyla bakır insanoğlunun kolay kolay vazgeçemeyeceği madenlerin başında gelmektedir.

Celî Sülüs bakır kakma: Tevekkeltü al’Allâh. Hat: Bakkal Ârif Efendi.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

E B U B E K İ R İ NA N

“

Bakır, asırlar boyunca birçok sanatçıya
ilham kaynağı olmuştur.

“

1987 Malatya doğumlu olan Dr. Ebubekir İnan, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 2009’da İnönü Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Aynı
yıl Adıyaman Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek
lisans eğitimini 2011’de tamamladı. 2015 yılında ise İnönü Üniversitesi Matematik
Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Adıyaman Üniversitesi Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
2002 yılında bakır kakma sanatıyla uğraşmaya başladı. Kendi kişisel tercihi olarak
özellikle hüsn-i hatları, kakma tekniğini ilerleterek bakıra işledi. Hüsn-i hatların yazılış kurallarına ve ölçülerine uyarak bakıra aktarabilmek için kendine has
teknikler geliştirdi. Kişisel sergilerinden başka yurt içinde birçok sergiye katıldı.
Adıyaman Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin gelenekli sanatlarla tanışabilmesi için akademik danışmanlık yaparak birçok proje gerçekleştirdi. Çalışmalarına
Adıyaman’da devam eden Ebubekir İnan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.
Tasarım: Mahmut Şahin. Hat: İsmail Tülüce.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

EBUBEKİR İNAN

Ebubekir İnan.
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Ebubekir Bey, öz sanatlarımıza nasıl ve ne zaman “merhaba” dediniz?
Geleneksel sanatlara ilgim lise yıllarımda başladı. O yıllarda kara
kalem ve diğer bazı tekniklerle resimler çalışıyordum. Okumalarım
sırasında İslâm medeniyetinde, özellikle de Osmanlı’da sanatın nasıl geliştiğine dair bazı araştırma yazılarına rastladım. Bu yazılarda
Hadis-i Şeriflerin yanı sıra, nedenleri ile birlikte İslâm sanatlarının
doğuşu anlatılıyordu. O andan itibaren tıpkı İslâm Medeniyetinde
olduğu gibi benim iç dünyamda da İslâm sanatları yer etmeye başladı. Zamanla araştırarak İslâm Medeniyeti’nde icra edilen geleneksel sanatlar hakkında bilgiler edinmeye çalıştım.

Eserlerinizde nasıl bir teknik kullanıyorsunuz?
Kakma işleminin uygulandığı kompozisyonda rölyefte olduğu
gibi çukur veya tümsekler oluşturmak yerine tamamen düz bir
yüzey elde etmeye gayret ediyorum. Desenlerin kenar çizgileri
ise elde edilen düz yüzeye dik olacak şekilde kenar yüzeylerine
dönüşüyor. Bu teknik bana net yüzeyler verdiği için görsel olarak daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımda daha
çok değerli hattat hocalarımızın istiflerini tercih ettiğim için
harfler ve harekeler için de bu teknik oldukça önemli bir avantaj
sağlıyor. Çünkü harflerin anatomisini, geometrisini korumak,
bu netlik sayesinde mümkün oluyor.

Matematik tahsil ettiğinizi biliyoruz. Matematikle sanat yan
yana gelince ortaya nasıl bir sinerji çıkıyor?
Sanat sadece gözlere hitap etmez, aynı zamanda ruha da hitap eder.
Örneğin ölçülere, oranlara ve estetiğe dikkat edilerek hazırlanmış
bir hüsn-i hat eserine baktığınızda sizi rahatsız eden hiçbir unsura rastlamazsınız. Her bir harfin, her bir harekenin, hatta tek bir
noktanın bile hangi açıda, hangi büyüklükte ve nerede olduğu çok
önemlidir. Her detay mükemmel olmadan, bütünde mükemmelliğe
ulaşmak imkânsızdır.
Hocalarımız; “Göz terazidir.” derler. Yani baktığınız zaman bahsettiğimiz ölçülerin tamamını tecrübeli bir göz tartar ve gerçek bir eser
olup olmadığını anlar. Matematiği çok iyi bilmeden de bu ahengi
muhteşem bir şekilde yaşatan sanatkârlarımız var elbette. Ancak
matematiği de yaşayarak bu güzelliklere farklı bir bakışla bakabilmenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.

Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
Bakır kakma işinde en temel malzeme tabii ki bakır levhadır. Bakır
levhanın kalınlığının ve kıvamının yapılan işe uygun olması gerekir.
Kullanılacak kompozisyon yoğun ve dar bir alana işlenecekse daha
yumuşak ve daha ince bir bakır levha gerekirken, yoğun olmayan
bir kompozisyon büyük bir alana işlenecekse daha sert ve kalın bir
bakır levhanın tercih edilmesi gerekir. En doğru seçimi, kazanılan
tecrübe sayesinde yapabilirsiniz.

B A K I R

“Kem âletle kemâlat olmaz” denmiş. Âletlerinizi de öğrenmek
isteriz…
Kakma sürecinde zamanla çok çeşitli aletler kullandım. Bunların
içerisinde metal kalemler, ahşap kalemler ve farklı ebatlarda çekiçler bulunuyor. Nihayetinde doğal olarak kendi tekniğime uygun
aletleri kendim ürettim. Farklı sertliklerde olan gürgen, dişbudak
K A K M A

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Bakır kakma sürecinde metal
kalemler, ahşap kalemler ve farklı
ebatlarda çekiçler kullanılır.

Celî Ta‘lik bakır kakma âyet-i kerîme: İnnemâ yahşâllâhe min ibâdihil ulemâ(u).
Kulları içinde, Allah’tan ancak âlim olanlar ‘içleri titreyerek’ korkar.
Hat: Hulusi Yazgan.
Bakır Kakma: Ebubekir İnan.

B A K I R
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Celî Sülüs bakır kakma: Rabbiyessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr.
Hat: Çırçırlı Ali Efendi.
Bakır Kakma: Ebubekir İnan.

ve ıhlamur ağaçlarından çeşit çeşit ahşap kalemler kullanıyorum.
Metal sivri uçlu kalemleri ise kakma sürecinde detayları ortaya
çıkarmak için kullanıyorum. Bunlardan başka, bazı kimyasallar
kullanarak bakırı doğal bir şekilde oksitlendiriyorum. Parlatma
sürecinde yine farklı aletler var elbette. Tüm işlemlerden sonra
harfleri veya desenleri altın varaklarla varaklıyorum. Özetlemeye
çalıştım ama her bir aşamasında kendi deneyimlerimle keşfettiğim veya kullanmaya başladığım birçok malzeme söz konusu.
Malzeme geliştirme sürecim, bu işe devam ettiğim sürece devam
edecek sanırım.

B A K I R

Bakır kakma usulüyle ne tür çalışmalara/eserlere imza atıyorsunuz?
Bakır kakma tekniği ile yapılamayacak iş yok aslında. Bir evin duvarını da, herhangi bir objeyi de (bu, kişisel bir eşya ya da masa
üstüne koyabileceğiniz küçük bir tablo da olabilir) bakırla komple kaplayabilirsiniz ve yahut bakır kakma sanatıyla duvarda asılı
duracak bir tablo da yapabilirsiniz. Aktarılacak desenler de tamamen isteğe göre olabilir. Rumi bir motif de olur, güzel bir hüsn-i
hat istifi de olabilir, bir manzara da olabilir, hatta soyut bir çalışma
da mümkün. Ancak benim tercihim birçok nedenden dolayı hat

K A K M A
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Şîkeste Ta‘lik bakır kakma: Lâ tahzen innallâhe meanâ.
Hat: Mahmut Şahin.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

Kûfî bakır kakma: Gel keyfim gel.
Hat: Emin Barın.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.
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üstadlarımızın yazdığı hüsn-i hat istiflerdir. Şimdiye kadar açtığım
sergilerin tamamı, hüsn-i hat yazıların bakır kakma usulüyle işlendiği eserlerinden oluşuyor. Hassasiyetlerimi ve tutkumu bilenlerden de genelde bu yönde taleplerde bulunuyor.
Bakır üzerinde çalışırken nelere dikkat edilmeli?
Bakır aslında nazlı bir malzemedir. Yeterince sert olmazsanız istediğiniz formu veremezsiniz. Ancak gereğinden fazla kuvvet uygularsanız da onu parçalarsınız. Bu nedenle oldukça hassas bir işleme
süreci gerektirir. Tüm sanat dallarında olduğu gibi bu işte de sabır
olmazsa olmazlardandır. Sabırla, malzemeye zarar vermeden mükemmel formu yakalayana kadar farklı aletlerle ince ince çalışmak
gerekir. Bakıra oksitlendirilerek eski görünüm verilmesi, bakırın
parlatılması ve bakır yüzeyin varaklanması işlemleri de aslında ayrı
ayrı hassasiyet gerektiren işlerdir.
Hadisenin sanat ve zanaat bölümleri nelerdir?
Sanat boyutu daha çok kullandığım tekniğin özgün oluşundan kaynaklanıyor. Bir de kakması yapılacak desene ne kadar sadık kalınabildiği oldukça önemli. Bakır kakma sanatıyla uğraşanlar için kullanılacak desen çok önemlidir. Kakma sanatını icra eden kişi eğer desenini
kendi çizebiliyorsa, çizdiği deseni işlemesi onun için daha güzel ve
daha kolaydır. Eğer kullanılan desen başka bir sanatçıya aitse, etik
hassasiyetler gereği öncelikle kullanmak için izin almak gerekiyor.
Kakma işini hatasız yapamıyorsanız diğer sanatçılar doğal olarak

B A K I R

çizimlerini kullanmanızı istemezler. Çünkü bu durum onlara ve eserlerine zarar verecek olan bir durumdur. Bu nedenlerden dolayı desene sadık kalabilmek, bu sanatın en önemli unsurlarındandır. Diğer
bir unsur ise tüm süreçleri tamamlayıp ortaya bir çalışma çıkardığınızda bu çalışmanın bir tarzının olmasıdır. Demek istediğim bir esere
imza atmadan da o eseri görenler, bu eser “filan kişinindir” diyebiliyorlarsa bana göre o sanat eseri olmuş demektir. Kendi çalışmalarımın bu unsurları ne kadar taşıdığına karar vermek benim değil, bu
alanda tecrübeli olan hocalarımın hakkıdır diye düşünüyorum.
Bakır kakma ve işlemenin yanında bu alanda öznesinde bakırın yer aldığı diğer sanat ve zanaat kolları neler?
Bakır tabiatı gereği yumuşak, işlenmesi kolay ve hoş bir renk tonuna sahip olduğundan sekiz bin yıl önce Anadolu’da maden olarak
işlenmeye başlanmış ve birçok sanatçıya ilham olmuştur. Sağlıklı
olmasından dolayı daha çok kazan, tepsi, sahan gibi mutfak gereçlerinin yapımında kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde bakır gereçler, işlevselliğinin yanı sıra üzerindeki kalem işleriyle de sanat değeri anlamında zirveye ulaşmıştır. Dekoratif amaçlı fenerler,
avizeler, şamdanlar da bakırdan üretilmiştir. Bakır, sosyal hayatın
yanı sıra birçok sanayi ürününde de kullanılmıştır.
Bu alanda “eser” niteliğini haiz numune bir çalışma hangi hususiyetleri üzerinde taşır?
Kullanılan desene sadık kalınarak işlenmiş, oksitlendirilmesi ideal

K A K M A
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Elif.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

B A K I R
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seviyede yapılmış, parlaklığı gözü yormayacak derecede mükemmel, dikkatlice altın varaklanmış ve kendine özgü tarzını bütün
olarak yansıtabilen bir çalışma, eser niteliği taşıyabilir.
Bakır kakmada yoğun olarak hüsn-i hat uyguluyorsunuz. Hattın anatomisini bakıra nakşetmek yönünde özel bir eğitim aldınız mı?
Hüsn-i hat talebesi olmak yönünde ciddi bir arzum olmasına
rağmen yoğun çalışma tempomdan dolayı şimdiye kadar düzenli zaman ayıramadım. Çok fazla hüsn-i hat eseri incelememden
ve yıllardır harfleri, harekeleri bakıra aktarmamdan kaynaklı bir
göz aşinalığım var ancak asla yeterli değil. İşin bu kısmında başta
Hattat Mahmut Şahin Hocam olmak üzere eserlerini kullanmam
için izin veren diğer değerli hattat hocalarımın bana büyük ölçüde

desteği oluyor. Kakma sürecinin her aşamasında hattatlarla iletişim hâlinde oluyoruz ve bozulmalar olduğunda beni uyarıyorlar.
Ben de onların yönlendirmeleriyle, eser kusursuz olana kadar çalışmamı sürdürüyorum. Sizlerin vesilesiyle bu samimiyeti benden
esirgemeyen hocalarıma da teşekkür ediyorum.
Son olarak, sohbetimize neler eklemek istersiniz?
İcra edilen sanatlar ne kadar değerli ve önemli ise, bunların hakkıyla duyurulması ve kayıt altına alınması da aynı derecede önemlidir.
Tüm sanatçılara gerçek anlamda sahip çıkılması gerektiğine, sanatla uğraşan, bu alanda ders alan gençlerimizin ruh hâlindeki olumlu
değişimi gördükten sonra daha da çok inandım. Yeni imkânlar ve
bu alandaki gelişmeler son derece güzel.
Çok teşekkür ederiz…
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Tuğra Besmele.
Hat: Hamit Aytaç.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

Lâ ilâhe illallâh.
Hat: Mesut Dikel.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.

Yâ Malike’l-Mülk.
Hat: Emin Barın.
Bakır kakma: Ebubekir İnan.
B A K I R
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Değerli taş ve madenlerden oluşan mücevherler, insanlık tarihi ile beraber gelişme
göstermiştir. Cevher hâlindeki taşlar kesilerek mücevher elde edilir. Mücevher,
ustasının elinde şekil alırken, ait olduğu dönemin sanatsal üslubunu yansıtmış,
güzelliğin simgesi olmuş ve toplumların sınıflanmasında da etkin rol almıştır.
Aynı zamanda mücevher, tarih boyunca, estetik, incelik ve sosyal statüyü belli
etme aracı olmuş; konumu itibariyle görsel sanatlarla da yakın ilişki içerisine girmiştir. Taşlardaki renkli ışıklar, sihir misali izleyenleri cezbeye ulaştırmıştır.
Evliya Çelebi; Cevahir Kuyumcuları esnafını, “Bu esnafların dükkanlarında olan
la’l, yakut, zeberced, elmas, firuze ışıltısından insanın gözbebekleri kamaşıp insan hayran olur” şeklinde tasvir eder. Osmanlı mücevherlerinde; elmas, zümrüt,
yakut, la’l, firuze, safir, topaz gibi değerli ve turmalin, zebercet, necef, yeşim,
mercan, lacivert, seylan ve akik gibi yarı değerli taşlar kullanılmıştır. Bu çeşitlilik
ürün ve tasarım çeşitliğini de doğurmuştur.
Mücevher tasarımı, her yönüyle bütünlük arz etmektedir. Tasarımcı, bir eser ortaya koyabilmek için kullanılan bütün malzemelerin hem niteliğine, hem de işlenmesine dair teknik bilgilere hâkim olmak zorundadır. Bununla beraber mücevher
tezyinatı ise, tablo niteliği taşıyacak tasarımın görsel algı oluşturması bakımından önemli bir aşamasıdır. Bu anlamda kıymetli taşların (elmas, yakut, zümrüt
vb.) dizilimi ve klasik sanatlarımıza dair öğeler, titizlikle işlenerek kullanıcıların
beğenisine sunulmaktadır.
Güç ve güzelliğin sembolü olan mücevher, Osmanlı motifleri ile yeniden hayat
bulmuştur. Kakma, kazıma, oyma, savadkâri, telkâri, granülasyon, kalıp işi, hasır, kaplama, yaldızlama, minekâri ve firuzekâri gibi tekniklerle işlenmiştir.
Osmanlı kültüründe mücevher, çok geniş bir kullanım alanı içerisinde saklamak
amaçlı değil kullanmak amaçlı ortaya çıkmıştır. Saray geleneğinin bir parçası olarak törensel ve gündelik kullanım eşyalarında mücevherlere rastlarız. Taht, askı,
cilt, tesbih, beşik, buhurdan, matara, saat, hançer, bıçak, topuz, gürz, kalkan,
ok, yay kâsesi ve hatta üzengi gibi birçok obje mücevherle birer sanat eseri hâlini
almıştır.
Ancak şu da kesin olarak bilinmelidir ki, mücevhercilikte ortaya çıkan eserin değeri sadece kullanılan taşların ve madenin değerinden kaynaklanmamaktadır.
Mücevheri değerli kılan, sanatçının o cevheri işlerken ortaya koyduğu işçilikle,
sanatla bütünleşen ham maddenin tek bir ruhla ortaya çıkmasıdır.

U Ğ U R K A R ATA Ş

“

Klasik sanatlardan mücevhere geçiş yapmadım, bilakis
mücevheri klasik sanatlara dâhil ettim.

“

1981 yılında Sakarya-Akyazı’da doğdu. Lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayarak 1999 yılında mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü kazandı. 2008 yılında bölümü birinci olarak bitirdi ve Sabancı Ödülü’ne
layık görüldü. Eğitim süresi içerisinde Prof. Dr. Ali Alparslan (ö.2006), Doç. Dr.
Mehmet Memiş, Dr. Ali Rıza Özcan, Dr. Hüseyin Gündüz, Davut Bektaş ve Ferhat
Kurlu hocalardan hüsnü hat, Prof. Faruk Taşkale ve Doç. Münevver Üçer Hocalardan tezhip, Hikmet Barutçugil Hoca’dan ebru, Taner Alakuş Hoca’dan minyatür,
İslam Seçen Hoca’dan klasik cilt ve Dr. Kaya Üçer Hoca’dan da kalemişi dersleri
aldı.
2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarih ve Sanatları Bölümünden “Hattat İsmail Zühdî Efendi’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı
teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Lisans mezuniyetinden sonra birçok atölyede
geleneksel sanatlara ait eserler üretti. 2008 yılında tanıştığı dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı ile beraber 12 yıl tasarımlar yaparak mücevherler
tezyin etti.
Çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden sanatçı, On dokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak sanata hizmet etmektedir. Evli ve 3 kız babasıdır.

UĞUR KARATAŞ

Uğur Karataş.

264

Uğur Karataş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü mezunu bir sanatkâr.
Hattın yanında tezhip sanatında da önemli eser ve projelere imza
atan Uğur Karataş, ülkemizin önde gelen mücevher tezyinat ustalarından biri.
Sanatçı ile mücevher tezyinatı üzerine sohbet ettik.
Geleneksel sanatlarla irtibatınız nasıl başladı?
Malum olduğu üzere her sanatkâr, sanata olan ilgisini hayatının
bir döneminden başlatır. Bizim de sanata olan ilgi ve alakamız
ortaokul yıllarına dayanıyor. İmam-Hatip Lisesi’nde okurken
özellikle Arapça ve Edebiyat ders defterlerini güzel yazmaya özen
gösterirdim. Tabii resim yapmak da ilgi alanıma giriyordu. O dönemlere ait dini mecmualar ve ciltli kitaplardaki istifli hat yazıları
ayrı bir ilgimi çekmiştir. Kitap kapaklarındaki yazıların aynısını
çocuk aklımla yapmaya çalışıyordum. Eski el yazmalar ve rahmetli
dedemin kırık rika‘ ile yazdığı not defteri, benim için ilk örneklerdir ve onları hâlâ saklarım. Hülasa güzel yazıya ve mûsikiye karşı
özel bir meRâkım vardı. Bununla beraber hat daha ağır basıyordu.
Söz konusu ilgi ve meRâkım o yıllarda tamamen içgüdüsel olarak devam ediyordu ve ileride bir meslek olarak yapabileceğim
aklıma bile gelmiyordu. Ta ki lise sonrası üniversiteye hazırlık
kataloğunda -mezun olduğum- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Hüsn-i Hat Bölümünü görene kadar. Gerekli hazırlıklardan sonra üniversitede tezhip bölümüne kayıt yaptırdım.
Aynı zamanda hüsn-i hat bölümünde de eğitim gördüm ve hâlen
görmeye de devam ediyorum.
M Ü C E V H E R

Bir yandan hat, diğer yandan tezhip sanatında eser üretiyorsunuz. Hat bilginiz tezhibe, tezhib uzmanlığınız hatta ne gibi
ilâve katma değerler üretiyor?
Her sanat dalı birbirine ihtiyaç hâlindedir. Hattın tezhibe ihtiyacı,
mimarînin çini ve diğer tezyini unsurlara ihtiyacı olduğu gibidir. Bununla beraber bazen hat sanatıyla minyatür veya resim, bazen de resim içerisinde kullanılabilecek tezhip motifleri sanatlar arası diyaloğu
sağlayıp farklı armoniler oluşturabiliyor. Bu yüzden klasik sanatlarla
modern sanatları birbirinden fazla ayırt etmemeye çalışıyorum. Bu
sanatların hepsine ait teorik ve pratik bilgiler, sizin bütüncül düşünmenize fayda sağlıyor. Bir levha veya bir obje tasarlayacağınız zaman
bu sanatlara ait bilgilerle hayal dünyanızdaki “o şeyin” üretilmiş son
hâlini görebiliyorsunuz. Eğer tezhip ve hat bilginiz varsa, hat ile meşgul olurken yazının manasından, mürekkebin renginden başlayarak
etrafının nasıl süslenilmesi gerektiğini hayal edebiliyorsunuz.
Hattan, tezhipten mücevher tezyinatına nasıl geçtiniz?
Aslında geleneksel sanatlardan, özellikle de hat sanatından mücevhere geçiş yaptım sayılmaz. Bilakis mücevheri klasik sanatlara dâhil
etmeye çalıştım. Bu serüven ise, üniversitenin son yılında minyatür
hocamız Taner Alakuş’un dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’ya bizi tavsiye etmesiyle başladı.
Sizden, bir tezhip sanatkârından bu bağlamda ne/neler istendi?
Özellikle yapılan ürünlerin hat, tezhip ve minyatür olarak tezyin
edilmesi istendi ve sonrasında da yaptıklarımız özel tasarımlara
dönüştü. Zaten mücevher sektöründe, özellikle Osmanlı’nın klasik
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Mücevher tezyînat
uygulaması.
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Tasarlanan yüzüğün tezyîn edilerek son hâlinin verilmesi.
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Etrafı pırlantalarla tezyîn edilen yüzüğün yarı değerli taşına
birkaç kat hâlinde kelâm-ı
kibar yazılması.

Pırlantalarla tezyîn
edilen yüzüğün
yarı değerli taşına
geleneksel Osmanlı
mimarîsinden bir
örneğinin işlenerek
renklendirilmesi.

dönemlerinden günümüze kadar geleneksel sanatlar hep kullanılmaktaydı.

lenerek farklı şekillerde süslemişlerdir. Bu durum günümüzde de
geçmişten farklı değildir. Sadece biraz daha estetik bir hâl almıştır.

Hangi mücevher unsurları tezyin ediliyor?
Kolye, broş, küpe, kol düğmesi gibi takılar öncelikle tezyin ediliyor.
Kolyelere, broşlara koruyucu ayetlerin yazılması, motiflerle tezyin
edilmesi ve değerli/yarı değerli taşlarla süslenmesi gibi savaş malzemelerinde de bu tezyinat söz konusu. Biz de bundan yola çıkarak
yüzük, kolye, küpe, kol düğmesi ve broş gibi günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlarda bu minvaldeki hüsn-i hata, tezhibe ve minyatüre yer vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında yarı değerli taşların
içerisine mimarî ve tezyini heykeller yaparak mücevher süslemeciliğini devam ettiriyoruz.

Bu alanda neler yapıyorsunuz?
İnsanların sosyal hayatlarında mücevher olarak kullanabileceği yüzük, küpe, kolye, bileklik, kol düğmesi, broş ve saat gibi objelerin
tasarım sürecinde karar verilmiş bütün tezyinatını yapmaktayım.
Bunların içerisinde hat, tezhip, minyatür ve yarı değerli taşların
içerisine yapılan heykellerin boyanması dâhil, vitrine çıkmadan önceki son hâli tarafımızdan yapılmaktadır.
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Mücevher tezyinatı denilince ne anlaşılması gerekiyor?
Mücevher tezyinatı denilince tasarımıyla, süslemesiyle, altınıyla,
gümüşüyle, değerli/yarı değerli taşlarıyla ve işçiliğiyle bir bütün
akla gelmelidir. Yani bir tablo gibi… Ayrıca bu tezyinatın dayandırıldığı bir de hikâyesi olmalıdır.
Adı üzerinde mücevher… Mücevher tezyinatı nasıl bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmış olmalı?
İnsan fıtrat olarak bir koruyucuya inanır. Eski toplumlar da bu
anlamda kendilerini kötülüklerden koruduklarına inandıkları nesneleri üzerlerinde taşınmayı âdet edinmişlerdir. Bu bazen renkli
bir taş, bazen de diş-kemik gibi canlı varlıkların parçaları olarak
karşımıza çıkmaktadır. İslâm toplularında da bu durum ayetlerin
yazıldığı objeler olarak görülmektedir. İnsanlarımız, değer verdikleri nesneleri daha kıymetli hâle getirmek için kültürlerinden etkiM Ü C E V H E R

Mücevher süslemesinin tasarım ve uygulama aşamalarından
bahseder misiniz?
Mücevher tasarımına, “Nasıl bir şey tasarlamalıyız?” düşüncesinden sonra eskizler hazırlanarak başlanılıyor. Eskiz aşamasında, en
ince detaylar bile düşünülerek üretim aşamasına gelecek hâle getiriliyor. Bu detaylar ürünün büyüklüğünden; üzerinde kullanılacak
değerli ve yarı değerli taşların renklerine, tezyinatından; taş içine
yapılacak heykele kadar olan süreci içeriyor. Bu aşama mücevher
tezyinatına da yön vermektedir. Daha sonra tezyinat uygulanacak
alanın zemini gerek duyulan renklerle boyanarak eskiz kullanılmadan doğaçlama olarak uygulanmaktadır. Çünkü uygulanacak alan
düz zemin olmadığından aktarılacak motifler veya yazı, zihinde şekillenip öyle aktarılabilmektedir.
Oldukça küçük zeminleri tezyin ediyorsunuz. Mücevher tezyinatında usta işi bir eser hangi özellikleri haiz olmalıdır?
Bu alanda ustaca yapılmış bir iş, her hâliyle farklılık gösterir. Yani
sizin tezyini bilginiz dışında, mücevheri daha değerli hâle getirecek
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Tasarlanmış bir yüzüğün üzerine pırlantalarla kelâm-ı kibâr yazılması.
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Etrafı pırlantalarla tezyîn edilmiş küpelerin içerisinde uçuşan martılar ve damla kısmında İstanbul minyatürleri.
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diğer ustalıklar da kaliteli olmalıdır. Yazdığınız bir yazıyı sâdekâr
güzel kesemiyorsa, çizdiğiniz motifleri kalemkâr gümüşe ustaca
işleyemiyorsa, dünyanın en önemli heykeltıraşı Ayasofya’yı büyük bir maharetle taşın içine oyup siz de onu o ustalık derecesinde
renklendiremiyorsanız istediğiniz kadar dünya markası olun, hiçbir
değeri yoktur. Çünkü bir şeyler birbirini tamamlayamamış demektir. Kısacası tasarım dehâsı bir mücevher, her aşamasında işi bilen
ustasının elinde şekillenirse, ortaya devasa bir eser çıkmış olur.
Altın, gümüş, bakır üzerinde çalışmakla, kâğıt zemin üzerinde çalışmak arasında ne gibi benzerlikler/farklılıklar var?
Mantık olarak bir fark yok. Ama kâğıda çalıştığınız kadar özgür değilsiniz. Kâğıda, yapmış olduğunuz eskizlerin en güzel hâlini nakşedebiliyorsunuz. Fakat bu durum metal üzerine mikro çalışırken

mümkün olamıyor. Bundan dolayı tasarladığımız desenleri eskiz
kullanmadan uygulanacak zemine aktarmak zorundasınız.
Bu vesileyle okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Sanatın herhangi bir alanıyla ilgilenen arkadaşların, sanat olgusunu bir bütün olarak görmelerini tavsiye edebilirim. Yani tasarımcı
demek, sadece çizmekten ibaret değildir. Hangi sektörde tasarım
yapıyorsanız, o sektöre ait bütün teknik bilgilere de sahip olmak
zorundasınızdır. Ayrıca mücevher tezyinatına yakînen tanık olmak
isteyenlere, kadim şehir İstanbul’un sokaklarını adım adım gezmelerini tavsiye edebilirim.
Çok teşekkür ederiz…
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Tasarlanmış yüzüğün yan taraflarına ve yarı değerli taşına narların ve üzüm salkımlarının işlenmesi ve renklendirilmesi. Ayrıca iki
tarafına huzur ve bereket yazılarının yazılması.
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Etrafı ve ortası pırlantalarla tezyîn edilmiş yüzük ve ortasındaki yarı değerli taşa kat kat yazılan kelâm-ı kibâr.

Etrafı pırlantalarla tezyîn edilmiş kare formundaki yüzük ve ortasında mercan taşından yapılmış mozaik
üzerine kelâm-ı kibâr.
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Vitray sanatı ışıkla resmin el ele verdiği görsel şölendir. Vitray gün ışığı veya herhangi
bir ışığın huzmelerine ve tonlarına göre görünüm kazanan ışıklı bir resim sanatıdır.
Genel anlamda resim sanatıyla benzerlik gösteren vitrayın resim sanatından ayrılan
yönü, ışığın değişimiyle muhtelif özellikler ve görüntüler kazanmasıdır.
Vitray, camın insan hayatına girmesinin sonrasında şekillenerek hayata dâhil olan
bir sanattır. Bilindiği üzere camilk olarak taş devrinde kullanılmaya başlamıştır. O
zamanki camlar, volkanik olaylar sonucu meydana gelen doğal camlardır. Ülkelerin
fethedilmesi ve coğrafyanın el değiştirmesiyle vitray 7. yüzyılda Araplar, daha sonra
da Türkler tarafından kullanılarak sanat değeri yüksek örnekler ortaya konulmuştur.
Hristiyanlık dünyasında sadece dinî yapılarda (kilise, katedral vb.) kullanılan vitray;
Türklerde dinî yapıların dışında, türbe, saray, köşk, kasır, kütüphane ve evlerde de
kullanılmıştır.
Camın insan hayatına girmesi ışıklandırmanın sağlıklı olması nedeniyle bir tür mecburiyetten dolayı olmuştur. Oysa vitray, sanat ve estetikten kaynaklanan duygularla
insan hayatında yer almış; estetik kaygılar vitray sanatını vücuda getirmiştir.
Köklü bir geçmişe sahip olan vitray sanatının tarihi, antik döneme kadar uzanır. Günümüze kadar değişik alanlarda yaygınlık kazanmıştır. Dinî yapıların aydınlatılmasında ve pencerelerinde mistik bir hava oluşturmasında kullanılan vitray, pencereler
dışında farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Yüzyıllarca dış mimarînin ve
ana yapının bir parçası olarak görülen vitray, günümüzde iç mimarîde ve dekorasyonda çokça kullanım alanı bulmuştur. Camın ve dekorasyonun olduğu her yerde vitrayın varlığından söz etmek mümkündür.
Vitrayın ana malzemesi camdır. Cam boyaları, kurşun, alçı, lehim, bakır ve folyo vitray sanatının olmazsa olmaz malzemelerini oluşturur.
Vitray; farklı büyüklük ve biçimlerde ve farklı renklerdeki camların değişik birleştirici unsurlarla bir araya getirilmesiyle kompozisyon oluşturarak yapılabileceği gibi
cam üzerine konturla oluşturulacak desenlerin içinin boyanmasıyla da oluşturulabilir. Günümüzde sanatçıya göre değişen uygulama teknikleri olmakla birlikte boyalı,
mozaik, macunlu, kurşunlu ve tiffany vitray olmak üzere genelde beş şekilde uygulanmaktadır. Vitray uygulamalarında genellikle geometrik desenler, stilize çiçekler,
lâle, gül, karanfil ve çiçek buketleri tercih edilir. Cam unsurlar üzerine minyatür ve
kalemişi sanatlarıyla birlikte tezhip sanatı da tatbik edilmektedir.

M U S TA FA T O PA L O Ğ LU

“

Vitray her gün yeniden doğar!

“

1958 yılında Kayseri’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren cam ürünlerine ve özellikle
vitray sanatına ilgi duymaya başladı. Atölyesinde uzun yıllar süren azimli çalışmalar
neticesinde vitray sanatının inceliklerini keşfetti.
Sanatını alaylı olarak icra etmekte olan sanatkâr yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce
sivil ve dinî mimarî eserin tezyinat projesinde görev aldı.
İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Mardin Kasımiye Medresesi, Üsküdar
Şakirin Camii, Japonya Tokyo Camii ve ABD Maryland Camii’nde vitray sanatının inceliklerini uygulayan Mustafa Topaloğlu çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

MUSTA FA TO PA LO Ğ LU

Mustafa Topaloğlu.
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Vitray uygulamalarında çoğunlukla geometrik desenler kullanılmakla birlikte stilize çiçekler, lâle, gül, karanfil ve çiçek buketleri de tercih
edilegelmiştir. Cam üzerine bazen kalemişi tekniğiyle tezhip, halkâr,
sazyolu motifleri uygulanırken kimi zaman da minyatür çalışmalarına tesadüf edilir. Cami ve medreselerdeki vitray uygulamalarında ise
sıklıkla celî sülüs ve kûfî yazı nevilerinin istiflerinden istifade edilir.
Mahir vitray ustaları, asırlar boyunca birbirinden âlâ geometrik desenler hâlinde kestikleri camların üzerinde fırçalarını sanatlarına
ve kökboyalarına yoldaş ve sırdaş ederek nice abidevi eserlere gökkuşağından renk ve ahenk taşımıştır.
Bundan sadece birkaç asır önce sadece büyük mimarî yapılarda, cami,
medrese, türbe ve saraylarda arz-ı endam eden vitray sanatı, şimdilerde iç mimarî unsuru olarak sivil yapılarda sıkça karşımıza çıkıyor…
Ahilik ve fütüvvet kültürü içerisinde usta-çırak silsilesiyle günümüze
kadar ulaşan vitray sanatı son temsilcilerinin elinde mevcudiyetini
sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok önemli merkezde ve
koleksiyonda eserleri bulunan ülkemizin önde gelen vitray ustalarından Mustafa Topaloğlu ile vitray sanatı üzerine hasbihâl ettik.
Mustafa Bey, öz sanatlarımızla nasıl tanıştınız?
Çocukluğumda camilerdeki cam pencerelerin vitraylarının güzelliğine büyülenerek bakardım. Daha ileriki yıllarda cam sektörüne
girişimde, vitray sanat ve zanaatıyla tanışmamda bilinçaltında yer
eden bu etkilenmenin rolü olduğunu düşünüyorum.
Vitrayla mesainiz nasıl başladı?
İçindeki renkli cam ve desenlere olan sevgim beni bu sanata yönlendirdi. Önceleri muhtelif örnekler oluşturdum. Kumlama tekniği

ile camlara desen ve oygu çalışmalarına başladım. Renkli camlarla
kurşunlu ve tiffany tekniklerini öğrenip bu alanda hizmet etmeye
başladım.
Ustanızdan ne/neler gördünüz?
Gerçek anlamda ustalarım olmadı. Kendi kurduğum müessesede
ustalarla birlikte çalışarak vitray sanat ve zanaatının inceliklerini
öğrendim.
Uygulama alanları nelerdir?
Dinî mimarîde pencerelerde, sivil mimarîde kapılarda, seperasyonlarda, aydınlatma elemanlarında, abajur ve tavan ışıklandırmalarında kullanılmaktadır.
Vitray hangi sanatlarla etkileşim hâlindedir?
Vitray öncelikle resim sanatı ve dekoratif sanat dalları ile etkileşim
hâlindedir. Ayrıca uygulandığı mekânın dekoratif üslubu ile ilişkilidir. Dinî mimarîde vitray çalışmalarında ağırlıklı olarak Türk süsleme motifleri kullanılır.
Vitray hangi yönüyle resimden farklılaşır?
Resimde sanatçının başka kaygıları vardır. İletmek istediği mesaj,
resmin anlatım dili, espaz, renk, doku, boşluk-doluluk, kompozisyon, çizgi vs. gibi. Vitrayda ise resimden ayrılan en büyük özellik;
düzlem etkisi ve ışıktır. Çizgi ve renk, resme benzer özelliklerdir
ama vitray her zaman ışığa kattığı etki ile değerlendirilir. Vitrayın
resimden farklılaştığı diğer yönler daha dekoratif olması ve yapıldığı mekâna göre üretilmesidir.
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Mustafa Topaloğlu
vitray uygulaması.
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Renkli camlarla
vitray imalatı.

Numune vitray
çalışmaları.
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Bitmiş bir vitray çalışması.
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Vitrayda hangi motifler kullanılıyor?
Vitray hangi üsluba göre yapılıyorsa ona uygun desenler kullanılır.
Camilerimizde Türk süsleme sanatları desenleri, kiliselerde tasvirler, İncil’e uygun figürler, sivil mimarîde daha serbest ve mekânın
ruhuna uygun, bitkisel ve doğal vs. desenler kullanılır.
Eserleriniz nerelerde, hangi koleksiyonlarda bulunuyor?
Çalışmalarımın eser olup olmadığı daha sonraki yıllarda ortaya çıkacaktır. Yaptığım önemli işler Amerika ve Japonya başta olmak
üzere pek çok ülkede bulunuyor. Bunun dışında çalışmalarım İslâm
ve Teknoloji Müzesi’nde, Kasımiye Medresesi’nde, pek çok tarihi
eserde ve yurt içinde tanınmış kişilerin evlerinde ve işyerlerindedir.
Bir vitray uygulamasına değinir misiniz? Kısaca boyalı vitrayın yapımını anlatır mısınız?
Bir vitray çalışmasına başlarken, öncelikle mekân için hangi tekniğin uygun olduğuna karar verilir. Bazen beyaz desenli camlardan
süzülen yumuşak bir ışık mekâna sade ve kaliteli bir zenginlik katar.
Böyle durumlarda kumlama ve oygu tekniğini tercih ederiz. Hangi
tekniği seçersek seçelim, taşıyıcı ve doğru kompozisyon hazırlarız.
Ardından cam kesimi için kalıpları çıkartırız. Boyama vitray, diğer
çalışma tekniğidir. Camın üzerine istenilen desen kontürlenir, havuzlama tekniği ile cam boyaları desenin içine enjekte edilir. Daha
sonraki safhada gerektiğinde fırınlanır.
İyi bir vitray eseri hangi özellikleri taşır? Bir vitray çalışmasının “eser” niteliğini haiz olması için hangi özelliklere sahip
olması gerekir?

İyi bir vitray, teknik mükemmelliğe sahip olmalıdır. Çizgilerin birbirini tamamlaması ve akıcı işçiliğin kalitesi önemlidir. Görsel değer
olarak kompozisyon, renklerin bir araya gelişindeki seçimler, ışıkla ilişkilenmesi ve kullanıldığı alana uygunluğu ve mekâna değer
katması beklenir. Eserin, konusuna hâkim bir vitray sanatçısı tarafından üretilmesi de önemlidir. Ayrıca iyi bir vitray, çok kaliteli
ve estetik kaygılarla yapılmış bir binada uygulama alanı bulmalıdır.
Vitrayın ülkemizdeki gelişimi ve sivil-dinî mimarî yapılarda
kullanımı hakkında neler söylemek istersiniz?
Vitray, Araplarda ve Osmanlı mimarîsinde özellikle dinî mimarîde,
çok eskiden beri kullanılmaktadır. Daha sonra sivil mimarîde de
yaygınlaşmıştır. Bu çalışmalarda alçı tekniği kullanılmıştır. Kurşun
yerine içinden tel geçen alçı döküm tekniği ile birleştirilmiştir. Osmanlı mimarîsinde vitray eserleri yoğun bir şekilde kullanılmıştır.
Bütün meşhur camilerimizde, Topkapı Sarayı’nda, yalılarımızda özgün vitray eserleri görülmektedir.
Vitraya meraklı olanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
İyi bir vitray sanatçısı ve ustasıyla çalışmaya başlasınlar. Teknik becerilerini geliştirirken biraz da sanat eğitimi alsınlar. Yani estetik
değerlerine renk, üslup ve desen bilgisini eklesinler.
Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Sanat ve estetik insan yaşamını güzelleştiren değerlerdir. Yaşadığıız
mekânları sanatla zenginleştirin.
İlginiz için teşekkür ediyorum.
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Sivil mimarîde dekoratif vitray uygulaması.
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Sivil mimarî vitray çalışması.
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Sivil mimarî vitray çalışması.
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Cam, hayatımızın pek çok alanında kullandığımız, kırılgan olduğu kadar estetik olmasıyla da gönlümüzde taht kuran bir maddedir.
Çağlar boyunca pek çok alanda kullanılan cam, bir süre sonra sanatın odak noktalarından biri hâline gelmiştir. Yüksek dereceli ısıda eritilerek akışkan hâle getirilen
cam, sonrasında farklı üsluplar uygulanmak suretiyle şekilden şekle girmiş ve gerek
süs objesi olarak, gerekse kullanım eşyası olarak hayatımızda önemli bir yer edinmiştir.
Camın şeklen işlenmesi, sıra dışı bir sanatın doğmasına vesile olmuştur. Kalıplama
tekniği bu alanda kullanılan en eski tekniktir. Önceden hazırlanmış kalıba dökülen
cam, donduktan sonra kalıptan ayırılır ve bu şekilde cama istenilen şekil verilir.
Diğer teknik ise üflemedir. Eriyik ve sıvı hâlde bulunan cam, “pipo” adı verilen içi
boş bir boruyla üflenmek suretiyle arzu edilen şekle büründürülür. Bir başka deyişle,
camın insanın nefesiyle şekil almasıdır bu teknik. Bu şekilde birçok dekoratif ürünün
yanı sıra bardak, vazo, sürahi gibi kullanım amaçlı ürünler de üretilebilmektedir.
İlk örnekleri Mısır’da görülen cam üfleme çalışmaları aynı zamanda insanoğlunun
cam ile olan serüveninin de başlangıcıdır. Daha sonraki dönemlerde Yunanlılar, Romalılar ve Finikeliler tarafından geliştirilen sıcak cam, Osmanlı döneminde Beykoz
cam ustalarının ellerinde hokkalara, çeşm-i bülbüllere, vazolara, gülabdanlara dönüşmüştür.
Ateşte camı eritmek, erimiş cama şekil vermek, ısıtmak, şişirmek ve çekmek sıcak
cam sanatının anahtar kelimeleridir. Ustasının elinde ısıya dayanıklı muhtelif âletler ile alevin üzerinde çekilen, uzatılan, şişirilen, kesilen cam çubuklar, ortalama
otuz dakika içerisinde yeni bir objeye dönüşmektedir.
Bin beş yüz santigrat derecede erimiş camın akışkan hâllerini keşfetmek, camı ateşte
eritmek ve nihayet cama şekil vermek uzun yıllar süren çabalar neticesinde ehil ustaların rehberliğinde mümkün olmaktadır.
Cam üfleme sanatıyla son zamanlarda hediyelik eşyaların, orijinal vazoların
ve bibloların üretimi giderek artmakta ve sanatseverler de cam sanatına yoğun
ilgi göstermektedir.

ETEM GEYİK

“

“

Cam sanatı ruha dinginlik veriyor.

1969 İstanbul doğumlu olan Etem Geyik, sıcak cam sanatıyla henüz çocuk denilebilecek yaşlardayken tanıştı. 35 yıldan bugüne kadar bu meslekle iştigal ediyor.
Etem Usta beş yıldır İSMEK nezdinde sıcak cam sanatının inceliklerini Ön Üflemeci Branşı öğretmeni sıfatıyla hemen her meslek grubuna öğretiyor.
Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte olan sanatkâr, yurt içinde ve yurt dışında
katıldığı fuar, festival ve workshoplarda sıcak cam üfleme sanatının inceliklerini
tüm sanatseverlere sunuyor.

ETEM GEYİK

Etem Geyik.
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Etem Geyik, sıcak cam sanatının ülkemizdeki önemli icracılarından
biri. Sıcak cam sanatının inceliklerini babasından öğrenen Etem
Usta, 30 yıldır içinden cam ve estetik geçen güzelliklere râm oluyor; camdan boncuklar, atlar, biblolar ve muhtelif hediyelik eşyalar
üretiyor. Mesleğini usta-çırak yöntemiyle ağabeylerinden öğrenen
sanatkâr, bu alandaki tecrübesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’ndeki kurslara katılan öğrencilere
aktarıyor. Etem Usta ile sıcak cam sanatı üzerine sohbet ettik.
Cam sanatıyla nasıl tanıştınız?
İşin gerçeği biz bunun sanat olduğunu bilmiyorduk. Bilahare meslek olarak yapmaya başladık. Sonradan işin hakikatini kavrayınca,
gerçeğini anlayınca, keyif almaya ve sıcak cam sanatını sanatsal alana çekmeye başladık. Bu durum tabii ki bizlere haz vermeye başladı.
Sıcak cam sanatının ruha dinginlik veren, insanın duygularını yatıştıran bir yanı; insani değerlere yaslanan bir tarafı var. Aslında
sanatın her alanı psikoterapidir. İnsanı da, ruhu da eğitimle tedavi
etmek önemli. Osmanlı bu işleri müzikle yapmış. Sanatın, insanın
ruhunu geliştirmesine faydası var. Buna inanıyorum.
Ağabeylerinizden neler öğrendiniz?
Camın akışkan hâlini, camın ateşte erimesini, cama şekil vermeyi
öğrendim ve sonra camla neler yapılabilir, nerelere gidilir, gelinir
bunları öğrendim. Böylelikle cam karşıma geldi, elime geldi. Camı
işlemeyi öğrendim. İtalya’da bu iş çok popüler ama onlardan geri
değiliz. Ustalığımız onlardan altta değil.

S I C A K

Sıcak cam sanatı denilince ne/neler anlamamız gerekiyor?
Sıcak cam sanatından camı eritip camdan bir figür yapma, cama
şekil verme anlaşılmalıdır. Dolayısıyla sıcak cam ustaları da erimiş
sıcak cam ile muhtelif ürünler, eserler ortaya koymaktadır.
Bu alanda hangi teknikleri kullanarak neler yapıyorsunuz?
Sıcak cam tamamen el sanatı. Bizde ekipman yok, camı düzeltmek
için maşa ve cımbız kullanırız sadece. Cam çubukları işleyip genelde
hayvan figürleri yaparız. Kedi, köpek, at, zürafa yaparız. Muhtelif
biblo çeşitleri yaparız.
Sıcak cam sanatında usta işi denilecek bir ürün, hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Çırakken fili referans alırdık. O dönemlerde bizde referans ürün
fildi. Ustaların fili nasıl çalıştığını inceler ve onlar gibi yapmaya
çalışırdık. Sanat ve zanaatlarda ustayı takip etmek, yaptıklarının
aynısını yapmaya gayret etmek önemli. Biz üç-dört çıraktık. Günün
sonunda atölyede işler sona erip mesai bitince mütemadiyen fil çalışırdık ve fillerimiz bizim ustalık derecelerimizi gösterirdi. Çalıştık,
çok çalıştık… Sonraki yıllarda fil objesinin çok çok üzerine çıktık.
Bu işte ne kadar ilerlediğimizin bir kanıtı da sanırım yaptığımız
eserlerdir. Çıraklık, kalfalık yıllarında yaptığımız işlerle bugün yaptığımız çalışmalar arasında dağlar kadar fark var.
Sıcak cam sanatında ustalık nerede?
Çok çalışmakta… Ama anlatması, tarifi zor tabii ki… Yaşamak lazım. Bir cam ustasının yaptığı işe baktığımda bunu görebilirim ama
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Camın erimiş hâli.
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Sıcaklık 1500 ºC

Camın işlenmiş hâli.
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ETEM GEYİK

az önce dediğim gibi anlatması zor! Yaşamak, görmek, dokunmak
lazım. Tanışmak lazım.
Sıcak camın içerisindeki hararette 30 dakikalık bir emek ve
alın teriyle beliren at objesinin üretim hikâyesini anlatır mısınız?
1500 ºC sıcaklıkta erimiş camda 30 dakikada yapılan bir at figürünün 30 senelik bir mazisi vardır, yılların alın teri vardır. 10 sene
önce yaptığım bir atla bugün yaptıklarım bir değil. Usta çalıştıkça
sanatı tekâmül eder. Her sene sanatımızın, estetik değerlerimizin,
kabiliyetlerimizin üzerine koyarak ilerliyoruz.
Çubuğu elimize alıyoruz, eritiyoruz, bir yuvarlak hâline getirip işliyoruz. Ve içinden 30 yıllık emekle bazen at çıkıyor, bazen fil. Camı
yuvarlak yaptıktan sonra artık ustanın iç dünyası devreye giriyor.
Usta yapacağı şeyi kafasında şekillendirdikten sonra camı işlemeye
başlıyor. Hadise muhayyilede bitiyor. Dediğim gibi, önce hadisenin
kafada şekillenmesi lazım. Netice itibarıyla cam ustaları düşüncelerini cama yansıtıyor.

Pek çok sergiye, festivale katılıyorsunuz. Çalışmalarınıza ilgi
büyük. Bu rağbeti neye bağlıyorsunuz?
Halka açık alanlara çok çıkıyoruz. Sultanahmet’te zaman zaman
canlı performanslarımız oluyor. Açık alanlarda, festivallerde camın
akışkan hâlini görsel olarak sergiliyorum, bu da hâliyle yoğun bir
ilgi çekiyor. Camın eridiğine ilk defa şahit olanlar oluyor, özellikle
yaptıklarımız çocukların ilgisini çekiyor.
Yurt içi kadar yurt dışında da eserlerimiz rağbet görüyor, insanlar
merak ediyor, sıcak cam ilgi çekiyor.
Sıcak cam sanatını İBB kurslarında öğretiyorsunuz. Öğrencilerinizin alakası nasıl?
Öğrencilerimin ilgisi güzel, her meslekten öğrencilerim var. Aralarında pilot var, mühendis var, doktor var, öğretmen var. Gerçekten
ilgililer. Hatta kursiyerlerim arasında, beraber çalıştıklarımız da
var. Figen Öztürk isimli bir talebemi yetiştirdim. O da hep yanımda. Beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda aldıkları eğitimin mesleğe
dönüşme boyutu da var.

Figürleri nasıl buluyorsunuz?
Her şeyi, çevremizi inceliyoruz. Mesela ben belgeselleri takip ederim, hayvanları izlerim. Dolayısıyla sıcak cam ustaları kediye, zebraya, aslana farklı pencereden bakar. Burada önemli olan benzetmek
değil de ona bir karakter vermek, mimiklerini yakalamak mühim.
Dolayısıyla ustaca bakış önemli. Ustanın yıllar içerisinde tecrübe
ettiği, deneyim kazandığı şeylerden bahsediyorum.

Sıcak cam sanatına başlayanlar bu alanda ne kadarlık bir emeğin ardından eser vermeye başlayabilir?
Bu sorunun cevabında kişinin kabiliyeti, el becerisi ve hayata bakışı
gibi pek çok etken ve değişken var. Tabii ki azim ve sabır çok önemli.
Öğrencilerime, kaba bir camı ve çubuğu alıp eritip şekil vermelerini öğretiyorum. 10 kişilik grupta tabii ki herkesin yaptıkları bir değil. Sabrı, becerisi, kabiliyeti daha fazla olanlar bir adım öne çıkıyor.

En çok hangi ürünler rağbet görüyor?
Bizde at ve at ailesi daha çok tercih ediliyor. Tek başına bir hayvan
figüründen ziyade hayvan aile guruplarını çalışıyoruz. Annesinin
yanında yavruları da varsa yapılan işler rağbet görüyor. İşin içine
anne ve yavruları girince daha fazla talep alıyor. Takılarımız rağbet
görüyor bir de…

Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Cama dokunun lütfen! Okuyucularımız cama dokunsunlar, psikolojik sorunları varsa bize gelsinler! Sanatla tanışsınlar. Yeter ki bir şey
yapsınlar! Hatla meşgul olsunlar, ebru, tezhip yapsınlar. Yeter ki bir
sanata dokunsunlar ve böylelikle kendilerine zaman ayırsınlar.
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Çok teşekkür ediyoruz Etem Bey…

Küçük cam takı objeleri.
S I C A K

C A M

S A N A T I

SANATI N VE SANATKÂR I N İ Zİ NDE

Biblo çalışmaları.

Biblo çalışmaları.
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Biblo çalışmaları.

Biblo çalışmaları.

Hayat ağacı.
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Hammaddesi taşın öğütülmüş hâli “kum” olmasına rağmen, taşın sertliği ve mukavemetine karşılık, kendisinden üretilen camdaki narinlik ve kırılganlık gerçekten
hayret vericidir. Belki de bu sebeple insanoğlu yüzyıllardır camı merak etmiş, camın
üzerine farklı işlemeler tatbik ederek onu daha estetik hâle getirmiş ve kullanım alanları düşünüldüğünde ondan vazgeçemez hâle gelmiştir.
Camın ortaya çıkış serüvenine bakacak olursak, Suriye kıyılarında Fenikeliler zamanında bir grup gemici tarafından bulunduğu, Romalı bir bilgin olan Pilinius tarafından nakledilir. Rivayete göre gemiciler kıyıya ulaştıklarında gemideki güherçileden
ocak yapmışlar ve odun tutuşturulunca da güherçilenin erimesi ve kumla karışması
sonucunda o zamana dek bilinmeyen saydam bir madde yani “cam” ortaya çıkmıştır.
Cama dair en eski kalıntılara Mısır, Babil ve daha sonra da Roma’da rastlanmaktadır.
Türklerde ise camın Selçuklular döneminde günlük hayata dâhil olduğu bilinmektedir. 14. yüzyılda Çubuklu’da kurulan kristal cam fabrikasında Çeşm-i Bülbül adı verilen bir tür cam üretilmeye başlanmış ve bu camın üretiminde kullanılan teknik,
günümüzün teknolojik yöntemleriyle bile aşılamamıştır.
Osmanlı’da cam sanatının özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda sarayın da desteğiyle zirveye
ulaştığını görmekteyiz. Tarihi kayıtlardan, III. Selim döneminde İtalya’ya gönderilen
Mehmet Dede adlı bir dervişin orada öğrendiklerini İstanbul Paşabahçe’de kurduğu
atölyede uyguladığını ve bu yönde sanatsal değeri yüksek değerli eserler ürettiğini bilmekteyiz.
Bugün Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan şehzadelerin sünnet düğünü şenliklerini anlatan “Surnâme-i Hümâyûn” adlı minyatürlü yazma eserde, çeşitli
meslek gruplarının geçit törenlerini gösteren sahneler arasında yer alan cam ustaları
ve kullandıkları aletlerin gerçeğe uygun resimleri, Türk cam sanatının o yüzyıldaki
düzeyini göstermesi bakımından önemli bir belge niteliği taşımaktadır.
Osmanlı mimarîsinin özünü oluşturan cami ve mescitlerimizin içleri geceleri kandiller ve mumlarla aydınlatılırdı. Tamamı camdan yapılmış ve içinde mumların yakıldığı kandillerin oluşturduğu büyük avizeler, camilerin içlerinde çok zarif bir görüntü
oluşturuyordu. İstanbul’un bütün selatin ve merkez camilerinde Ramazan boyunca
ve bayramlarda yakılan cam kandiller, şüphesiz Osmanlı camcılığının gelişmesine
büyük katkı sağlamıştır.
Cam sanatına dair ortaya konulan eserler Osmanlı’dan günümüze bir miras olarak
devralınmıştır. Bir fırça ve camın üzerine uyarlanacak uygun bir desenin bulunmasıyla birlikte cam sanatının uyarlandığı sanat eseri kimi zaman bir şekerlik, kimi zaman bir şamdan ve kimi zaman da masamızın üzerindeki dekoratif bir obje olarak
hayatımızı renklendirmeye, gözlerimizi şenlendirmeye, baktıkça gönüllerimize sürur vermeye devam ediyor.

Eser gelecek

RENGİN ALKIN

“

Cam süsleme; sade bir camı boyalar ve fırçalar
vasıtası ile esere dönüştürme sanatıdır.

“

1987 yılında Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun oldu.
Mühendis olarak başladığı mesleğinde kalite sistem kurulum/kalite kontrol çalışmalarında bulundu.
2005 yılında, bir AB projesi ile “Geleneksel Türk Süsleme ve El Sanatları Alanında Girişimci Sanatçı Yetiştirilmesi” projesi olarak açılan bir kurs programında eğitim alarak,
cam süsleme sanatının temel adımlarını öğrendi.
Kursun bitiminden sonra kendi atölyesini açtı ve burada çalışmalarına devam etti. Bu
atölyede üretim, satış ve sergi çalışmalarında bulundu.
2010 yılında Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar dalında “somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları’’ sayfasına “cam süsleme sanatçısı” olarak kaydı yapıldı
2013 yılında cam çalışmalarını bir başka atölyeye taşıdı ve buradaki çalışmalarına
sergi ve eğitim süreçlerini de ekledi.

RENGİN ALKIN

Rengin Alkın.
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Rengin Alkın, ülkemizin önde gelen cam süsleme sanatı ustalarından biri. Asıl mesleği makine mühendisliği olan Rengin Hanım,
2005 yılında sanat ve estetik güzellikler adına kalıcı çalışmalar yapma isteği ile Avrupa Birliği Projeleri tarafından finanse edilen bir
kursa katılarak tezyinat-cam süsleme sanatına adım atmış.
Bu sürecin başlangıcında camın ışıltılı dünyasında uygulanan
Türk-İslâm motiflerine hayran kalmasıyla başlayan öğrenme isteği,
giderek bir meslek hâline dönüşmüş. Kursun tamamlanmasından
sonra atölyesinde çalışmalarına devam eden sanatçı, cam süsleme
sanatına mühendislik formasyonunu da ekleyip sanat ve zanaatının teknik detaylarını daha da geliştirmek amacıyla çeşitli atölyelerde ve kurslarda çalışmalara koyulmuş. Sanatkâr Alkın, 2009
yılında açtığı ilk kişisel atölyesinde cam süsleme sanatına yeni eserler kazandırmaya çalışırken, 2014 yılından itibaren atölye adresini
değiştirerek calışmalarına eğitim faaliyetlerini de eklemiştir.
Ülkemizin önde gelen cam süsleme sanatçılarından Rengin Alkın
ile sanatı ve çalışmaları üzerine sohbet ettik.
Rengin Hanım, sanatınızla nasıl tanıştınız?
Sanatımla, çevremdeki insanların ve işlerinilgime en çok ihtiyaç
duyduğu bir dönemde tanıştım diyebilirim. Ve o dönemde bir gün
eğitim aldığım mesleğimi ikinci plana atacağım, bir cam atölyesi
açacağım, burada üretim yapacağım ve burada eğitim vereceğim
hiç aklıma gelmezdi. Ancak sevgi böyle bir şey işte.
Yıl, 2004… Ailemin bana ziyadesiyle ihtiyaç duyduğu, işimde geldiğim noktada beklentilerin arttığı, vakit anlamında neye ne kadar zaman ayırmam gerektiğinin yol ayrımına geldiğim, bir tercih
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yapmam gerektiği bir dönem... Geldiğim bu noktada, işime bir süre
ara verme kararı aldım. Hem biraz dinleneyim, hem de aileme daha
çok vakit ayırayım düşüncesiyle mevcut işimden 2004 yılına bir ay
kala istifa ettim.
Ne yaptınız peki?
O zamanlarda tezhip sanatımız çok ilgimi çekiyordu. Kayıt yaptırmak
için kursa gittiğimde kayıtların dolduğunu öğrendim. Kayıt yapan kişi
üzüldüğümü anlamış olacak ki, bana diğer odaları gezmemi ve oralardan istediğim bir sanat dalı var ise yedeklerden kayıt yapabileceğini söyledi. Beyefendinin bulunduğu odadan çıktım, bundan sonra ilk girdiğim oda en uzak köşedeki cam odası idi. İçeri girdim ve orada bulunan,
sergilenen her şeye hayran kaldım. Her şey son derece güzeldi.
Ne düşündünüz o esnada?
O an sadece “Ben de bunlardan yapmak istiyorum!” dediğimi hatırlıyorum. Kayıt yaptırdım ve yaklaşık bir ay sonra da kursa başladım. Böylece, birçok şey öğrendiğim ve sabır gibi eski tecrübelerden
ders aldığım yeni bir dönem başladı.
Rengin Hanım, cam işleme sanatı deyince ne anlamamız gerekiyor?
Sanatımın, cam tezyinatı (süsleme) olarak anılmasını daha doğru
buluyorum. 17. yüzyılda saraylarda üretilen pek çok geleneksel sanatımız gibi, muhtelif şekillerde üretilen camları süslüyorum, tezyin
yapıyorum.
Ana maddesi cam olan ve cama dair pek çok sanat dalımız var. Cam
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Rengin Alkın
cam tezyînatında.
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24 ayar cam altını ve cam boyaları ile sade bir camın işlenerek
sanat eseri hâline getirilmesi.
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Renkli cam obje
üzerine işlenmiş
papatya desen tığ
Beykoz vazo.
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işleme deyince aklıma, üretilmiş olan, örneğin bir şişenin üzerinde
aşındırma ile yapılan işleri anlıyorum. Oysa ben camda herhangi
bir kimyasal işlem uygulamadan, sadece fırça vasıtası ile camın üzerinde süsleme (tezyin) yapıyorum.
Sorunuza cevap olarak; cam işleme sanatını; “sade bir camın, boyalar ve fırçalar vasıtası ile süslenmesi” diye tanımlayabilirim.
Oldukça açıklayıcı oldu. Peki, cam tezyinatına yönelik Osmanlı asırlarında neler yapılmış?
Cam sanatı 17. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu
döneminde çok başarılı bir süreç yaşamıştır. 17. yüzyılda geleneksel Osmanlı cam sanatı dendiğinde “Beykoz Camları” akla gelir. Bu
camların kendisine özgü şekil ve desenleri, o dönemin zevk ve yaşam kültürünü yansıtmaktadır.
O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu sarayları için Avrupa’nın cam
merkezi olarak bilinen İtalya, Venedik, Bohemya ve Fransa’dan çok
sayıda cam satın alınmıştır.
Aynı zamanda o dönemde Osmanlı cam sanatı, saraya bağlı olarak,
padişahın maddi ve mânevî varlığı ve destekleri ile faaliyetlerini
sürdürmüştür.
Bahsi geçen dönemde, geleneksel Osmanlı camcılığının temelini
oluşturan atölyeler İstanbul’da Eğrikapı, Balat, Ayvansaray, Bakırköy gibi belirli merkezlerde toplanmıştır. Saray tarafından yurt
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dışından getirilen cam ustalarının buralarda çalıştığı bilinmektedir.
Bu durum cam sanatının gelişmesine ciddi ölçüde katkı sağlamıştır.
Cam, o dönemde pahalı bir malzeme olduğu için lüks eşya olarak
sınıflandırılmış, ancak bu görüş zamanla değişime uğramıştır.
Lüks cam eşya, saray ve çevresinde kullanılan şekerlik, gülsuyu şişeleri, vazolar, lâledan, gülabdan vb. olarak imal edilmiş, bunların
çoğunun altın ve gümüşle süslendiği görülmüştür.
Günlük kullanım için üretilen cam eşyalar neler?
Bunlar günlük kullanım için üretilmiş olup daha çok dekorlu cam
eşyalardır. Kavanozları, lamba, ilaç ve yağ şişelerini de bu bağlamda
sayabiliriz.
Osmanlı–Türk mimarîsinde önemli yeri olan pencere camları ile
duvar ve tavanlarda kullanılan renkli ve renksiz camlar, çeşitli dekoratif süs eşyalarının yapıldığı cam biblo ve cam boncuk eserlerini
de unutmamalıyız.
Bir eserinizin hikâyesini anlatır mısınız?
Bir şekerlikten başlayalım. Şekerlik önce sıcak bir potada ana maddesi kum iken bir ustanın elinde şekerlik formuna girer, sonra üzerine desen yapılması için başka bir ustanın masasına gelir. Usta bu
şekerliğin formuna bakar, “Nasıl bir desen güzel olur, bu şekerliği
hangi desenle giydireyim?” diye düşünür. Sonra, deseni cam kalemi
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24 ayar cam altını ve emaye cam
boyaları ile camın
aşındırılarak
(basınçlı kumla)
hazırlanan gül
desen kâse.
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24 ayar cam altını
ve emaye cam
boyaları ile camın
aşındırılması
yöntemi ile
hazırlanmış dantel
desen vazo.
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ile işaretleyerek belirler. Cam ustası fırçayı eline alır ve şekerliği
renklerle, motiflerle giydirir. Sonra bu şekerlik, üzerindeki desen
ve renklerin sabitlenmesi için yaklaşık 600ºC’de pişirir. Eser, bir
gün fırında kaldıktan sonra değer bilen evlerde onu seyredene, kullanana güzel hisler yaşatır. Hediye edilirken de keyif ve iyimserlik
duyguları veren bir objeye dönüşür.
Süslemede ağırlıklı olarak İslâm-Türk motiflerini kullanıyorsunuz. Hadisenin tezyinat kısmında başarılı olmak için nelere
dikkat etmek gerekiyor?
Süslemede Türk-İslâm motiflerini kullanmayı seviyorum. Desenlerimiz bize özel, o dönemin beğenilerini, duygularını yansıtıyor. Ancak devraldığım ve hâlen sabırla üretilmesine, tanıtılmasına katkıda
bulunduğum cam sanatımızın olabilecek farklı desen isteklerine de
olumlu bakıyorum. Sonuçta her şey değişim içerisinde ve bizler de
özümüzü koruyarak bu değişime uyum sağlamak durumundayız.
Eğer sanatım, bana altınla hazırlanmış tığ Beykoz ve baklava Beykoz desenlerinin arasında bulunan boşluklara bir çiçek veya meyve
deseni yerine bir hayvan vb. desen uygulamam gerektiğini söylüyorsa, bunları da uyguluyorum.
Sonuçta özümüzden kopmadan hep aynı desen ve objelerin üretilmesinde ısrarcı olmamak gerekir ki mevcut düzen içerisinde bizler
de yerimizi koruyabilelim, genç kuşakların da ilgisini çekebilelim,
sanatımızı kuşaktan kuşağa aktarabilelim. Yani geçmişle, bugün
arasında köprü olabilelim.

Peki, öğrenci yetiştiriyor musunuz? Ne kadarlık bir emek ve
sabır sonrasında talebeleriniz cam sanatına dair üretime başlayabiliyor?
Atölyemde öğrenci yetiştiriyorum. Bu işe başlarken, cam tezyinatına günümüzde (maliyet ve satış fiyatlarından ötürü) en çok üst
gelir grubunun ulaşabilir olmasından çok, toplumun her kesimine
bu sanatın varlığını tanıtmak isteyenlerin üretebilmesine vasıta olmak vizyonuyla yola çıktım.
Kültür Bakanlığı cam süsleme sanatçısıyım. Önceliğim, kendi
atölyemde ders vermekti. Ancak zaman içerisinde benden kaynaklanan hatalarla (atölyenin yeri gibi) öğrenci sayısında istediğim kapasiteye ulaşamadığımı gördüm. Bu işin bir sanat ve bir de
promosyon bölümü var. İstedim ki evde işi olmayan bayanlar bir
meslek edinsin, evde veya bir atölye ortamında üretim yapsın, bu
üretimler bir yerlerde satılsın, bu insanlar gelir elde etsin, sanatla
bağlantı kursun, nefis âfetleri ile daha kolay baş edebilsin, mutlu
olabilsin.
Cam objelerin üretilmesi, bir binanın temelini yapmak gibidir, yavaş yürür. Cam tezyinatında ilk çalışmalar, biraz zaman alır. Sonrasında her şey çok kolay ve keyiflidir. Ortaya çıkan eserler, bu sanatı
yapmak/sürdürmek için bizleri ayakta tutar. Yaklaşık bir yıllık bir
öğretim süresinden sonra öğrenciler tek başlarına üretim yapabilirler. Tabii ki ara süreçlerde üretilen objeler de var. Ancak bu gelişme
için bir yıllık bir süre genellikle yeterli oluyor, sonrası öğrencinin
kendisini ne kadar geliştirmek istediğine bağlı.
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24 ayar cam altını ve cam platini ile hazırlanan papatya desen tığ Beykoz desen sişe ve şekerlik.
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24 ayar cam altını ve emaye cam boyası ile hazırlanan altın kontürlü yaprak ve lâle desenli vazo.
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24 ayar cam altını ile işlenmiş baklava Beykoz desen ve Osmanlı gül desenlerinin
renkli camda işlenmesi ile hazırlanmış vazo seti.

Cam sanatı önemli bir kültürel miras. Bu mirasın yaşatılması,
gelecek kuşaklara aktarılması için bireye, topluma ve devlete
ne gibi görevler düşüyor?
Tüm geleneksel sanatlarımızın eğitim ve öğretimi için anaokullarına kadar inmek gerekli. Çocuklarımızı kültürümüzün yaşandığı,
sergilendiği yerlere götürmek gerekli. Bu konuda duyarlılık kazandırmak çok önemli.
Ne kadar derin bir kültüre sahip olduğumuzu çok küçük yaşlardan itibaren yeni nesle aktarabilmek gerekli. Bir zamanlar ortaokullarda el işi
dersleri vardı, belki onun gibi dersler girebilir müfredatın içerisine.
Son olarak okuyucularımıza, sanatseverlere nasıl bir mesaj
iletmek istersiniz?
Gençlerimizin sanatla ilgilenmesinin yolu açılmalı ve fırçayla
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tanışmaları sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra; ortaya çıkan eserlerin
tanıtılması ve üretimin devam edebilmesi için pazarlama imkânlarının oluşturulması gerekmektedir. Çocuklarımızı böylelikle bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. ortamlardan uzaklaştırıp doğayla,
sanatla, kültürle, müzikle tanıştırabiliriz. Bunlar mevcut yapıda çok
zor görünse de başlamak da önemli değil mi?
Sanat ve kültürün yadsınamaz bir gücü vardır mânevî anlamda.
Kültür ve sanat, bugün sayıları gittikçe artmakta olan psikolojik
danışmanlık merkezlerinden çok daha önemli bir araçtır. Kültür ve
sanatın birleştirici gücü ile ortak geçmiş Hâfızamızın canlandırılmasına, insan ve toplumların ortak bir noktada buluşmasına imkân sağlamak önemlidir.
Çok teşekkürler…
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Yüzyılların kültüründen imbiklenen dival işi nakış işlemeciliği, insanın dokunuşlarıyla etrafını değiştirmesi ve güzelleştirmesini sağlayan sanatsal bir faaliyettir. En
eski çağlardan itibaren küçücük bir bez parçası bile, bir iğne ve iplik aracılığıyla kadınların ellerinde bir sanat eserine dönüşebilmektedir. Zamanla bu işleme örneklerine farklı malzemeler ve teknikler eklenerek, farklı tarzlarda eserler ortaya konulmuştur. Dival işi nakış işlemeciliği de buna bir örnek olarak zikredilebilir.
Dival işi sanatının geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır. Anadolu’nun
en eski el nakışlarından biri olan dival işi, Selçukluların ardından Dulkadiroğlu Beyliği’nin merkezi olan Maraş’ta diğer yerlere nazaran daha fazla yapıldığı için “Maraş
işi” olarak da anılmaktadır.
Osmanlı’da bu sanatın yayılmaya başlamasında Fatih Sultan Mehmed ile 1449’da evlenen Dulkadiroğlu Beyi’nin kızı Sitti Mükrime Hatun’un çeyizleri etkili olmuştur.
Çeyizler arasında 40 katır yükü çeşitli sırma işlerinin olduğu belirtilir. Bu tarihten
sonra Osmanlı-Türk sanatında önemli bir yer tutan sırma işlemeciliği, saraçlıktan
ayrı özel bir sanat dalı hâline gelmiştir. Önceleri sadece zengin aile kızlarının çeyizleri
arasında bulunması gelenek hâlini almış olan dival işi, daha sonra köylere ve aşiretlere kadar yayılmıştır.
Yapılış tekniklerini dikkate aldığımızda dival işinin oldukça zahmetli ve külfetli bir
uğraşı olduğunu görebiliriz. Dival işi, tersi ile yüzü farklı görünümde olan bir nakış
türüdür. Deseni, özel bıçağıyla kartondan ve deriden oyularak hazırlanır. Desen, kumaşa ve kartona yapıştırılarak gerilir. Cülde veya gergef denen özel tezgâhta üstten
çok katlı sırma ve simle işlenir. Tekniği özel olduğu için alttan mumlanmış iplikle
karşılıklı tutturulur. Dival işleme ön yüzden sarma, tersten hristo teyelini andıran bir
görüntüdedir. Alt iplik üstten, üst iplik alttan görünmez. Tahta sapı, çelikten yapılmış ince ve uzun bir ucu olan araç yardımıyla kumaş ve karton delinerek işlenir. Bu
işlem sırasında iğne alttan üste, üstten alta geçer.
Alt ve üst ipliklerin düğümlenmesi desenin kenarında ve kumaş arasında kalır. Birbirinden farklı iplikler kullanılır. Sayıları çok olduğu için cağ (üzerine makaraların yan
yana dizilmesini sağlayan ve çivi çakılan düzgün tahta) kullanılır.
Dival işi tarihte en güzel örnekleri pûşîdeler, minber örtüleri, sancaklar, bindallı ve
bohçalarda görülmekte olup günümüzde birçok alanda hâlen kullanılmaktadır.

Eyüp Sultan
Türbesi.

İ L K AY B E L İ BA Ğ L I

“

Gözümü açtım, duvardaki Kur’ân’ın
kılıfında dival işini gördüm.

“

1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş
Kız Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümünden mezun oldu. Karaman, Sarıveliler’e atandı. Sonrasında Kahramanmaraş’ta iki yıl öğretmen
olarak görev yaptı. 1998’de evlenerek İstanbul’a tayin oldu.
El sanatlarının çeşitli dallarında öğretmenlik hizmetini sürdürdü. 2010 yılında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne atandı. Bu kurumda Osmanlı hanedanlarına mensup türbelerdeki dival işi puşîdeleri kapsayan
projede, ayrıca kurum müzesi restorasyon ve konservasyon laboratuvarı çalışmalarının koordinasyonunda görev aldı. 2016 yılından itibaren görevine,
mezkûr müessesede müdür yardımcısı olarak devam etmektedir.
Mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren İlkay Belibağlı, Dilara ve Derin’in annesidir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde son sınıf öğrencisidir.

İLKAY BELİBAĞLI

İlkay Belibağlı
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Yüzyılların kültüründen imbiklenen dival işi nakış işlemeciliği,
mitolojik ‘icarus’un günümüzdeki replikası gibi… Tarihin kıvrımlı
yollarından tekrar gün ışığına çıkmak için fırsat kollayan bu kadim
sanat dalı, önemli aşamalar kaydediyor. İşin kaynağı ise İstanbul
Beylerbeyi’nde, sarayın hemen yanı başındaki Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü.
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, köklerinden gelen ilgi ile dival işinin yaşatılarak gelecek nesillere doğru aktarılması için büyük çaba
sarf ediyor. Araştırmalarını proje hâline getiren enstitü, Osmanlı
hanedan türbelerindeki sandukaların üzerine örtülen dival işi pûşîdelerin yenilenmesi için çalışmalar yapıyor.
“Dival işi” yahut “Maraş işi” sanatı, tarihteki ihtişamlı günlerine
dönme yolunda emin ve ehil ellerde önemli mesafeler alıyor. Dival
işi sanatı üzerine Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
İlkay Belibağlı ile hâsbihal ettik.
Öncelikle İlkay Hanım, dival işi sanatıyla nasıl tanıştınız?
Kahramanmaraş’ta doğduğum evin duvarına asılı Kur’ân-ı
Kerîm’in, siyah kadife kumaşla kaplı kabının üzerinde altın rengi
sırma ile Kelime-i Tevhid yazılıydı. Dünyaya gözlerimi açtığım anda
dival işi ile tanışmam böyle oldu. Daha sonra büyüdükçe çevremde
her evin bir köşesinde dival işinde kullanılan, üzeri örtülü gergef
veya cüldeler gördüm.
Cülde nedir?
Bir tabağın üzerine eğik olarak yerleştirilmiş kartona gerilmiş kumaşı tutan, tahtadan bir araçtır cülde.
D İ V A L
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Fonksiyonu nedir?
Masa ile işleyen kişinin arasına konur, ayakla üzerine basılarak kullanılır.
Memleketimde hanımlar veya evin gelinlik çağlarındaki kızları fırsat buldukça Maraş işi denen bu nakışı işliyorlardı.
Şu anda bu gelenek, daha doğrusu sanat Kahramanmaraş’ta
ne kadar yaygın?
Oldukça… Bir zamanlar saraya çeyiz gönderen bir kültürden gelen
Kahramanmaraşlılar, hâlen kızlarına saray çeyizi gibi hazırlık yaparlar. Her kızın çeyizinin olmazsa olmazı Maraş filesi yatak takımları,
salon takımları, dival işi yatak örtüleri, seccadeler ve bohçalardır.
Sizi tanımaya, dinlemeye devam ediyoruz…
Ortaokuldan itibaren Kahramanmaraş Kız Meslek Lisesi’ne devam ettim. Orada Maraş işi atölyesinde çok değerli hocalarımızın, dönemin,
cumhurbaşkanı ile başbakanlarına ve yurt dışına gönderilmek üzere
işlemeli elbise ve çeşitli hediyeler hazırladıklarına şahit oldum.
Konya Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümüne girdiğimde ilk ziyaret ettiğim yerlerden biri Mevlana Türbesi oldu. Hazret’in üzerinde bulunan örtünün her bir noktasında
dival işi tekniği ile işlenmiş hat ve motifleri görünce çarpıldım. Altı
metreye varan boyuttaki türbe örtüsünün hiçbir yerinde boşluk
yoktu. Bu iş çok kıymetli olmalıydı ki Hazret’in üzerine örtülmüştü.
Daha sonraki yıllarda Topkapı, Dolmabahçe Sarayları ve İstanbul
türbelerinde gördüğüm Kâbe-i Muazzama örtüleri, surre alayında kullanılan Mahmil-i Şerif örtüleri, surre keseleri, minber kapı
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Kadife üzerine dival
işi tekniği ile hat
çalışması.
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İlkay Belibağlı, İstanbul Beylerbeyi
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi’nde.

örtüleri, hat levhalar, sanduka pûşîdeleri, Makâm-ı İbrahim örtüleri ve Hücre-i Saâdet perdelerinin her birinde şahit olduğum muazzam işçilik, desen bilgisi ve hat sanatının nadide örnekleri bu
kanaatimi güçlendirdi.
Dival işinde desen kumaşa nasıl uygulanır?
Desenin kumaşa yapıştırılması için muhallebi kıvamında çiriş adı
verilen özel bir yapıştırıcı kullanılır.
Çiriş, çiriş otundan mı geliyor?
Evet. Genelde Kahramanmaraş yöresinde yetişen çiriş otunun kök
yumruları kurutulup öğütülerek toz hâline getirilir. Sonra bundan
yapıştırıcı elde edilir. Çiriş; kraft kâğıtlarının arasına sürülerek düz
bir mermer altında bekletilerek kurutulur. Arşiv belgelerine bakıldığında Osmanlı’da, böcekler yemediği için çirişin pek çok alanda
tercih edildiği görülmektedir.
Desenler parşömen kâğıdı yardımı ile hazırlanan çirişli kartonlara
geçirilir ve möhlüke (deseni kartondan oyarak çıkarmak için kullanılan tahta saplı, ucu kıvrık bıçak) denen bir çeşit bıçak ile oyulur.
Bu, işin en zahmetli kısmıdır. Dival (Maraş) işi kadife kumaş üzerine uygulanacaksa desen tersine çizilip teğellenerek yüze geçirilir.
Hazırlanan desen kalıpları itinalı bir şekilde kumaşa yapıştırılır.
Daha sonra işlemeye geçilir.
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Anlattıklarınıza bakılırsa dival işi epeyce masraflı bir sanat…
Evet masraflı. Atlas, saten, ödemiş ipeği ve kadife gibi sık dokunuşlu kumaşlar üzerine uygulanan dival işi maliyeti yüksek bir nakıştır.
Osmanlı arşiv belgelerindeki masraf çizelgelerinde ciddi maliyetlere ulaşmasına rağmen tercih edilmesi, bu nakışın önemini bir kere
daha vurgulamaktadır. Yapılışı zahmetli olduğu için günlük kullanımdan ziyade çok özel günlerde tercih edilir.
Günlük kullanım alanları neler?
Halk arasında bohça, seccade, yatak örtüsü ve bunun gibi alanlarda
kullanılır.
Tekniklerden de söz eder misiniz? Osmanlı dönemine tarihlenen örnekler nerelerde bulunuyor?
Dival işinde süsleme teknikleri büyük önem taşır. Sarayda kullanılmak üzere yapılan işlemelerde inci, mercan, yakut gibi değerli taşlar
göze çarpar.
Bunun en güzel örneklerini şu an birçok nadide tekstil esere sahip Sadberk Hanım Müzesi’nde görmek mümkün. Kurt, tırtıl, inci,
boncuk, altın, gümüş, pul ve payetlerde kullanılmış bu teknikler,
dival işine ayrı bir zarafet katar.
İşleme tekniği olarak hat sanatına çok yakışır. Bu nedenle hat levhalarının yanı sıra Kâbe-i Muazzama örtüsü, sanduka pûşîdeleri ve
minber kapı örtülerinin hatlarında bu teknik çokça kullanılmıştır.
( M A R A Ş
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Dival işi bohça.
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Bu bağlamda İstanbul’daki türbelerde neler yaptınız?
İstanbul’daki padişahların ve ailelerinin medfun bulunduğu 23 türbede çalışmalar yaptık.
Türbelerdeki sandukaların üzerine örtülen pûşîdelerin her biri
ayrı bir sanat eseri. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Türkiye’nin diğer
illerinde bulunan Olgunlaşma Enstitüleri’nin katkısıyla bu pûşîdelerin önemli bir kısmını yeniledik.
İstanbul ile birlikte Bursa, Edirne, Eskişehir, Konya vb. kadim
şehirlerimizde de benzer çalışmalarınız söz konusu mu?
Evet, pek çok ilimizde eş zamanlı olarak yürütülmekte olan pûşîde
projelerimiz var. Genel Müdürlüğümüzün onayı ile şu an onlarca
usta öğreticimize istihdam sağlandı. Okulumuzu sürekli olarak
arayıp dival işi öğrenmek, pûşîde işlemesinde görev almak isteyen
kişileri gördükçe kendi adıma çok mutlu oluyorum.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yüzlerce parçadan müteşekkil, oldukça zengin bir Osmanlı tekstil
koleksiyonu var. Müze hüviyetindeki söz konusu koleksiyonların bakım ve onarımlarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Şu an Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü olarak kurumumuzun müzesinde yer alan 754 parçalık tekstil eserinin doğru koşullarda korunup saklanarak gelecek nesillere aktarılması için restorasyon ve konservasyon laboratuvarı kurduk. Ayrıca dival işinin
de restorasyon ve konservasyonunu bizzat uygulayarak öğrendik.
Azeri asıllı Dr. Ragsana Hasanova’nın gözetiminde kurulan Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nda dival işi kendisini yeniliyor, burada kıymetli eserler veriliyor ve yeni öğrenciler yetiştirilip
gelecek kuşaklara ulaşmanın yolları aranıyor.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Zarafet ve ince işçiliğe sahip olan dival işinin geçmişteki nadide
örneklerine ve tarihimize sahip çıkarak kültürü gelecek nesillere
aktarmak beni çok heyecanlandırıyor. Gelişmeleri insanlık mirası
olarak telakki ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz…
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Dival işi yazı detayı.
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Dival desen detayları.
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Dival desen detayları.
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El-Cebbâr.
Kadife üzerine
dival işi tekniği.
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En çok gelinlerin duvaklarında dikkatimizi çeker tel kırma sanatı. Belki sanatın adını
bilmeyiz ama duvaktaki pırıltı ve işlemedeki zarafet, bakanların dikkatlerini ister istemez bu güzel sanata çevirir.
Tel kırma (Bartın işi) sanatının ilk örnekleri, 17. yüzyıla tarihlenmektedir. Tel kırma
sanatı ilk defa Bartın’da icra edildiği için ‘Bartın işi’ adıyla da anılmaktadır. Tel kırma sanatında, geleneksel dokuma kumaş ve bezlerin, tüllerin üzerine tellerle Bartın
yöresinde işlendiği için nakışta kullanılan tel de ‘Bartın teli’ adını almıştır. Tel kırma tezyinatı esnasında teller makas vb. yardımcı unsurlara müracaat edilmeksizin el
marifetiyle kumaşa geçirilerek koparıldığından, bu sanat “tel kırma” olarak da isimlendirilmiştir.
Yassı madeni teller ve özel iğneler tel kırma sanatının temel bileşenleridir. Tel kırma
sanatında altın ve gümüş tellerin yanı sıra bakır teller de kullanılmaktadır. Görünüş
itibarıyla gelin telini andıran teller, ustaların tırnakları arasında aşağı-yukarı bükülerek kırılmakta ve dokuma kumaşa böylelikle geçirilmektedir. İşlem ilk yapıldığında
telin rengi genellikle gümüş beyazıdır. Fakat bir süre sonra tel, madensel özelliğinden dolayı oksitlenerek hafif sarımtırak bir renge döner ve bu renk yapılan işe doğal
bir görünüm verir.
İşlemede kullanılmakta olan kısa, yassı iğneler çoğu kez ustaları tarafından imal
edilmektedir. Çoğunlukla pirinçten mamul tel kırma iğnelerinde altın ve gümüş gibi
değerli madenlere de yer verilmektedir. 2,5 cm boyutundaki iğnenin baş kısmı geniş
olup uca doğru incelmektedir. İğnenin üzerinde enine çizgi hâlinde iki adet delik bulunur.
Tel kırma; genellikle petek tüllerin üzerine, ayrıca ipliğin sarılmasına elverişli keten,
ipek ve pamuklu kumaşların sathına geometrik çizimler, kilim, dantel ve hesap işi
desenleri, balıksırtı, düz ve verev sarma, hasır iğne ve muşabak teknikleri uygulanarak icra edilen bir sanattır.
Yüzyılların çok değerli desenlerini gümüş pırıltılı ışıklarla yansıtan tel kırmanın; Osmanlı döneminde daha çok çarşaf, yatak örtüsü, yastık örtüsü, kırlent, karyola eteği,
bohça, çeşitli boyda örtüler vb. ürünler üzerinde kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise bu tekniği; oda takımlarında, yatak takımlarında, yemek ve çay takımlarında, dış giyim ve giyim aksesuar ürünlerinde uygulamak mümkündür.

MERAL DÖNGEL

“

Tel kırma, ulusal kültürümüzü
yansıtan bir sanattır.

“

1967 yılında Karadeniz-Ereğli’de doğan Meral Döngel, 1984 yılında Karadeniz-Ereğli Kız Meslek Lisesi nakış branşından mezun oldu.1986 yılında Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi Meslek Yüksek Okulu El ve Makine Nakışları Bölümünü bitirdi ve Van Erciş Pratik Kız Sanat Okulu’nda Nakış öğretmeni olarak göreve
başladı. 1988 yılında Karadeniz Ereğli Kız Meslek Lisesi’ne nakış öğretmeni olarak
atandı. Aynı zamanda 1994-1996 yılları arası Lisans Tamamlama Programı’na katılarak Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El ve Makine Nakışları Anabilim
Dalından mezun oldu ve çalışma hayatına devam etti. 2007 yılından itibaren Üsküdar Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde nakış öğretmeni olarak görev
yapmaktadır.
33 yıldır nakış öğretmeni olarak görev yapmakta olan Döngel, evli ve iki kız annesidir.

Kırmızı krep kumaşı üzerine tel
sarma tekniği ile
yapılarak pullarla
süslenmiş kına
baş örtüsünün
detayı.
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Meral Döngel ülkemizin önde gelen tel kırma sanatı ustalarından
biri. Sanat hüviyetini ilk defa Bartın yöresinde yapılan çalışmalarla
kazanmış olması hasebiyle “Bartın işi” olarak da bilinen tel kırma
sanatıyla “bir zamanlar” diye bahsedilen dönemlerde çarşaflar, yatak örtüleri, bohçalar, yastık kılıfları, kırlentler ve muhtelif örtüler
süslenmiş. Güzide zanaatımız günümüzde elbiselerden, yemek ve
yatak odası takımlarına kadar pek çok alanda sanatseverlere merhaba diyor.
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü›nde tel kırma
sanatına yeni eserler ve isimler kazandırmakta olan Meral Döngel
ile tel kırma sanatını konuştuk.
Tel kırma sanatıyla nasıl tanıştınız?
Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi doğumluyum. Dolayısıyla “Bartın
işi”, bir diğer adı ile “tel kırma” sanatı ile tanışmam çocukluğumda gittiğim kına gecelerine dayanır. Yöremizde evlenecek olan genç
kızların ellerine kına yakılırken, başlarına kırmızı, ışıltılı, işlemeli
örtüler örtülürdü. Bu işlemenin Bartın’a özgü bir işleme olduğunu
ve evliliğe aday her genç kızın sandığında bulunması gereken işlemelerden biri olduğunu öğrenmem çok sürmedi ve ben de zamanı
geldiğinde bu geleneğe bağlı kaldım. Şimdi ise ulusal kültürümüzü
yansıtan el sanatlarımızın içerisinde yer alan bu değerli işlemeyi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyorum.
Tel kırma nasıl bir süreçten sarkaçlanarak günümüze ulaşmış?
Tarihi süreci 18. yüzyıla dayanır. Müzelerimizde bulunan örneklere
baktığımızda tel sarma olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hatta tel
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ile yapılan başka geleneksel Türk el nakışlarımızın tekniklerini de
bu sanat eserlerinde görmekteyiz. Bu da bize Türk kadınının üstün
zevkini, zekâsını, incelik ve yaratıcılığını göstermektedir.
Bartın işinin ya da tel kırma tekniğinin kendine özgü araç gereci
olması bu işlemeyi daha da özel kılmıştır.
Tel kırmanın “tel”i için de bir paragraf açalım dilerseniz…
Tabii ki. Tel kırma tekniğinde kullanılan tel, 1,5 mm genişliğinde
altın, gümüş ve bakır madenlerinden yapılmış yassı tellerdir. Görünüşü ve genişliği gelin teline benzer. Tırnaklar arasında hafif aşağı,
yukarı bükme yolu ile kırılır.
Bu arada biz yaptığımız ürünlerde antik görünüm elde etmek için
özel karartılmış sarı ve gümüş teller kullanıyoruz.
Bir de az önce tel kırma iğnesinden bahsetmiştiniz…
Tel kırma iğnesi farklı ve özel bir iğnedir. Yassı ve kısadır. Altın,
gümüş ve pirinç gibi madenlerden yapılır. Baş kısmı geniş olup uca
doğru incelir. 2,5 cm boyundadır, genişliği tül deliklerinden geçebilecek şekildedir. Enine çizgi hâlinde iki deliği vardır.
İşlemeyi ne üzerine yapıyorsunuz?
Genelde petek tül üzerine yapıldığı gibi ipliği sayılabilen, dokunuşu
sert olmayan, sağlam, genellikle keten, ipek ve pamuklu kumaşlar
üzerine yapıyoruz.
Artı puan ve çarpı puan olmak üzere iki şekilde tül üzerine işlerken,
geleneksel işleme desenleri üzerine sarma tekniği ile de yumuşak
dokunuşlu kumaşlar üzerine yapıyoruz.
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Kırmızı petek tül
üzerine sayılarak
yapılan tel kırma
puan tekniği ile
işlenmiş kına
başörtüsü.

Kırmızı petek tül
üzerine sayılarak
yapılan tel kırma
puan tekniği ile
işlenmiş kına
başörtüsü.
Kına gecelerinde
gelinlerin kına
yakıldıktan sonra
taktıkları tamamlayıcı
aksesuar.
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Karadeniz Ereğli’ye özgü yöresel dokuma olan elpek bezi üzerine tel sarma
tekniği ile işlenen başak motifleri. Aynı zamanda pullarla süslenmiştir.

Hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
Tel kırmada balıksırtı, düz ve verev sarma, hasır iğne, muşabak teknikleri kullanır ki bu teknikler bizim özümüzü oluşturan geleneksel
nakışlarımızdan biri olan Türk işi teknikleridir. Bunlar Bartın işine
farklı bir boyut katar ve başlı başına ona yeni bir kimlik verir.
Motifleriniz neler?
Bartın işi motiflerinde geometrik çizimler, kilim, dantel ve hesap
işi desenleri kullanırız. Ancak geçmişi günümüze taşıma gibi bir
misyonunuz varsa ve özgün çalışmak istiyorsanız bunun için müzelerde ve koleksiyonlarda bulunan eserlerden esinlenmek gerekir.
Bir eserin üretim sürecini anlatır mısınız?
Öncelikle ürünü tasarlamakla başlayalım. Ürün ölçülerinde kumaş
hazırlanır ve desen geçirme teknikleri uygulanır. Eğer desenimiz
geometrik ise önce milimetrik kâğıda çizilir. Kumaş iplikleri sayılarak işleme kumaşa aktarılır. Desen, çizerek işlemeye uygun ise önce
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parşömen kâğıdına çizilir. Sonra desen noktalanarak kumaşa aktarılır ve bundan sonra işlemeye geçilir.
Tel kırma tekniğinde kumaş kasnakla veya gergef ile gerilerek yapılır. Kumaşın gerginliği yapılan ürünün daha düzgün ve kaliteli
olmasını sağlar. Gergin olmayan bir kasnakla yapılan işlemede büzülmeler ve desende bozukluklar oluşur. Germe işleminden sonra
ürüne ve desene göre işleme teknikleri kullanılır. İşleme bittikten
sonra tellerin ele takılmaması için kontrol edilmesi ve eğer gerekirse üzerinden sert bir cisim yardımı ile takılan tellerin düzeltilmesi
sağlanır.
Her işlemede olduğu gibi Bartın işi eserimiz de nemli ortamdan
uzak tutulmalı ve kızgın ütü ile ütülenmemelidir.
Tel kırma/Bartın işi yöntemiyle neler yapıyorsunuz?
Okul yıllarımda kına başörtüsü ve eldiveni yaparak başladım. Sonrasında bu ürünler günlük yaşama da yansıyınca şal, bohça, şömendötabl, gece çantası, kese ve giysi işlemelerinde kullandım.
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Karadeniz Ereğli’ye
özgü yöresel
dokuma olan elpek
bezi üzerine tel
sarma tekniği ile
tasarlanmış bir
çalışma.
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Bugün ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde
geçmişte genellikle peşkir ve uçkur olarak kullanılan ürünlerin desenlerini özüne en uygun kumaşları bulmaya çalışarak örtü veya
giysi üzerine uyguluyoruz.
Sanatınızı diğer nakışlardan ayıran özellikler nelerdir?
Bana göre Bartın işi ya da tel kırma sanatını diğer nakışlardan ayıran en önemli özelliği, işlemede kullanılan araç gereçleri ve işleme
tekniği ile tam olarak bize özgü olmasıdır. 18. yüzyılda olduğu gibi
şimdi de aynı araç ve gereçlerle yapılıyor olması da kanaatimce farklı bir hususiyetidir. Bir diğer ve en önemli özelliği de yüzyıllardır
genç kızların kına gecelerinde başlarına örttükleri örtüde süs olmaya devam etmesidir.
Sanat eseri ya da usta işi diyebileceğimiz bir tel kırma ürünü hangi özelliklere sahip olmalıdır?
İyi bir işlemede ürünün ön ve arka yüzünün birbirinden çok farkı
olmamalıdır. Bu da işleyenin ustalığını gösterir. Eğer işlemede tel
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dönmeleri ve ele takılan tel uçları varsa bu işleme, tekniğe uygun
olmamış demektir.
Ayrıca işlemelerde kullanılacak desenler incelenerek, tarihin günümüze taşıdığı özellikleri bozmadan, geçmişe yakışır şekilde uygulanmalıdır. Çünkü günümüzde kullanılan birçok desenin özünden
çok uzak olduğunu görmek bizleri üzüyor.
Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Bizler öğretmeniz. Yıllar önce benim öğrencim olup da şu anda
MEB’de görev alan meslektaşlarım var. Bizlerden bu zanaati öğrenerek nakış yapan, işleme yapan ve geçimlerini temin eden öğrencilerim var. Geleneksel işlemelerimizi geleceğe taşıma ve sevdirme
hususunda hemen herkes gibi bize ve onlara büyük görevler düşüyor. Umarım ben üzerime düşen bu misyonu gereği gibi yerine
getirebilmişimdir.
İlginiz için teşekkür ediyorum Meral Hanım.

( B A R T I N

İ Ş İ )

MERAL DÖNGEL
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Krem rengi ipek kumaş üzerine
çizilerek yapılan tel sarma örtü.
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Krem rengi ipek kumaş üzerine tel
sarma tekniği ile yapılmış örtü detayı.
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Krem rengi pamuklu dokuma kumaş üzerine işlenen desen (İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü
Müzesi’nde bulunan 18. yüzyıla ait örtüden alınmıştır).

T E L
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( B A R T I N

İ Ş İ )

Kilim, bilinen en eski dokuma türlerinden birisidir. Kilimin tarihine baktığımızda eski
çağlara kadar uzandığını görebiliriz. Hayvancılıkla geçinen Orta Asya, İran, Anadolu ve
Kafkasya’daki kavimler, hayvanlardan elde ettiği yünü dokuyarak soğuktan korunmak
amacıyla çadırlarının tabanına “kilim” adı verilen bu yaygıları sermişlerdir.
Kilim “ıstar” denilen tezgâhlarda genellikle kadınlar tarafından dokunmaktadır.
Bu tezgâhlar dik veya eğik olarak yerleştirilir ve kilim, arış ve argaç denilen, dikey
ve yatay iplik atkıların meydana getirdiği kasnak üzerinde, motiften motife geçilerek dokunur. Yün olan bu iplikler, bitki köklerinin ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen boya ile boyanır. Bu boyalara ”kök boyası” adı verilir. Kök boyalarla boyanan iplikler zamanla solmama ve hatta daha hoş bir parlaklık kazanma
özelliğine de sahiptirler.
Geçmişten günümüze miras olarak kalan kilimlere baktığımızda çok değişik ve geometrik desenlerin kilimlere dokunduğunu ve hatta kilimler üzerine ayetlerin yazıldığını, kilimler ve halıların üzerine Göktürk harfleri ve eski Türk damgalarının işlendiğini görmekteyiz.
Türk kilimlerine paralel olarak, bir başka Osmanlı coğrafyası olan Bosna’da da kilimcilik sanatı oldukça gelişmiştir. Bosna kilimlerinde Anadolu ve Bosna kültürüne ait
unsurlar bir arada bulunmaktadır. Boşnak kilimleri özellikle Çatalhöyük kilimleriyle
paralellik göstermekte ve Boşnak kilimleri de Anadolu kilimleri gibi konusunu hayatın içinden almaktadır. İbrik, cezve, pencer (pencere), fincan, duvar, para, beğ (bey),
cennet bahçesi, stilize edilmiş bitki ve hayvan motifleri ile geometrik desenler Bosna
kilimlerinin belli başlı motiflerini oluşturmaktadır.
Eski Boşnak kilimlerinde kenar bulunmamakla beraber Bosna kilimlerinde kenarlar,
Osmanlı dönemi ile birlikte görülmeye başlamaktadır.
Bosna’da Osmanlı kiliminin 500 yıllık kutlu bir değeri vardır. Bosna coğrafyasındaki tekkelere kilim dokuma tezgâhları kurularak sofilere kilim dokuması öğretilirmiş. İster tekkede ister evde dokunsun, kilimin her bir ilmeği Allah ismi zikredilerek atılmakta, dervişler kilim dokurken bir yandan zikrederken diğer yandan
tefekkür etmektelermiş.
Aynı kültürün farklı coğrafyalardaki yansımasını bize en güzel şekilde anlatan kilim
sanatı, her ne kadar bazı noktalarda ayrılsa da, öz olarak halkın kültürünü, mutluluğunu, hüznünü, umudunu, kısacası gönül dünyasındakini dokuduğu bir unsur olarak hayatlarımızda önemli bir yere sahip olmuştur.

A M I L A S M A J OV I Ć

“

Sanattan başlayarak yeni bir
İslâm rönesansı yaşanmalı!

“

Amila Smajović, 1965 yılında Bosna Hersek’te dünyaya gelmiştir. Lisans ve master eğitimini Saraybosna’da Güzel Sanatlar Akademisinde tamamlamıştır. Sonrasında devam
ettiği Saraybosna İslâmi İlimler Fakültesi, İslâmi İlimler Bölümünden diploma almaya
hak kazanmıştır. Doktora çalışmasını ise Siyaset Bilimi Fakültesi, İletişim Bilimi Bölümünde tamamlamıştır.
Yaklaşık 20 yıldır, Bosna kilimlerindeki semboloji ve bu sembollerin anlamları hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.
Bosna Kilimlerini Koruma Derneği kurucusu olup, bu suretle geleneksel kilim üretimini yaygınlaştırma gayreti içerisindedir. 5 yıldır Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde Görsel İletişim ve Grafik Dizayn Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
Eserleri pek çok bağımsız serginin yanı sıra festivallerde ve projelerde de yer almış ve çok
sayıda ödüle layık görülmüştür. Pek çok konferansa katılan Smajović’in Bosna kilimleri, sembolleri ve bu sembollerin Bosna Hersek kültürel mirası üzerindeki rolleri hakkında yazmış olduğu metinler, yazılı kaynaklar üzerinden ilgililerine sunulmaktadır.

A M I L A S M A J O V I Ć

Amila Smajović
Fotoğraf:
Imrana Kapetanović.
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Bosna Hersek’in önemli sanatkârlarından Amila Smajović ile Saraybosna’daki atölyesinde Boşnak kilimleri üzerine sohbet ettik. O
entelektüel bir Boşnak. Uzmanlık alanları Boşnak kilimleri, Türk
kilimleri, ağaç işçiliği ve kaligrafi. Bosna’da hat sanatı için kaligrafi
tabirinin kullandığını belirtmekte fayda görüyorum. Amila Hanım,
Sarajevo Üniversitesi mezunu. Güzel sanatlar okumuş. 2001 yılında aynı okulun grafik tasarım bölümünde yüksek lisans eğitimi
almış. Şimdi üniversitelerde Boşnak Kültür Mirası dersleri veriyor,
burada Türk öğrencileri de var. Öğrencilerine Boşnakların beş bin
yıllık tarihini anlatıyor.
Amila Smajović, Hersek bölgesinde; Mostar’da doğmuş. Evlendikten bir gün sonra savaş ve dolayısıyla Avrupa’nın tam orta yerindeki Müslümanların hüzün ve keder yılları başlamış. Hayat tünelinde
umutla hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde oğlu Harun dünyaya gelmiş. Savaşın sonuna doğru ise kızı Leyla Nur...
Bu zorlu yılların ardından olanca gücüyle Boşnak kültürüne ve geçmişten devralınan kültürel mirasa sahip çıkan Amila Hanımla Boşnak kilimleri özelinde kilim sanatı üzerine konuştuk.
Amila Hanım, Saraybosna’daki atölyenizi ne zaman kurdunuz
ve burada neler yapıyorsunuz?
2005 yılında kendi kilim atölyemi kurdum. Burada bir yandan
araştırmalar yapıyor, diğer bir yandan kilim dokuyor, bir köşede
de tefekkür ediyorum. Az önce ziyaret ettiğiniz müstakil, büyükçe bir salonda da bin bir emekle topladığım kilimleri sergiliyorum.
Ziyaretçilerim sergi alanını müzeye benzetiyor. Burada Bosna’nın
her bir tarafından gelen Osmanlı ustalarının dokuduğu has kilimler
mevcut. Kayınvalidemin köydeki tezgâhında dokuduğu kilimleri de
K İ L İ M

gözüm gibi muhafaza ediyorum. Blazuj‘daki atölyemiz için Osmanlı ve Boşnak kilimlerinin nabzının attığı yer diyebiliriz. Bu suretle,
atölyemizde aynı zamanda önemli bir arşiv oluşturuyoruz.
2010 yılında Boşnak Kilimlerini Koruma Derneği’ni kurduk. Kurucu başkanı olduğum dernek, hemen her hizmetini, adanmış bir
ruhla deruhte ediyor.
Malum olduğu üzere Srebrenitsa, medeni Avrupa’da tarihin
en büyük acı, dram ve kederlerinden birine sahne oldu. Binlerce Boşnak katledildi. Soykırım işlendi. Geriye büyük bir insanlık dramı kaldı. Binlerce dul kadın bir başlarına hayatlarını
idame ettirmek zorundaydı. Srebrenitsa için neler yaptınız?
Söz konusu tabloya bigâne kalmamız düşünülemezdi. Her nimetin şükrü, kendi cinsiyledir. Biz böyle öğrendik. Türkiye’de de durumun böyle olduğunun farkındayım. 2005 yılında Srebrenitsa’da
25 kadar hanım için, soykırıma uğrayan Boşnak göçmenler için bir
atölye kurup iş sahibi olmalarını temin ettik. Türkiye için rakam
küçük olabilir ama Bosna ölçeğinde oldukça büyük bir projeden söz
ediyorum. Srebrenitsa’da 2010 yılına kadar çok güzel neticeler elde
ettik. Ancak devletimiz projeye destek vermeyince şimdilerde üretim miktarı bir hayli azaldı.
Boşnak kilim sanatı ne durumda? Tezgâhlar çalışıyor mu, anneler kızlarına kilim dokumayı öğretiyor mu?
Kanayan bir yaraya parmak bastınız! Boşnak kilim sanat ve zanaatı
ölmek üzere. Eskiden anneler kızlarına dokuma tekniklerini öğretirdi. Böylelikle kadim kilim geleneğimiz, kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Kızlar da annelerinden öğrendiklerini çocuklarına öğretirdi.
S A N A T I
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Yatay dokuma tekniği ile
branda dokuma.
Tifa Drinjaković.
Fotoğraf: Baščaršija Zup.
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Yatay tezgâh dokuma tekniği.
Fotoğraf: Baščaršija Zup.

Yatay dokuma tekniği ile branda dokuma.
Dokumacı: Timka Hajdarevic.
Fotoğraf: Baščaršija Zup.
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Kilim dokuma detayı.

Kilim dokuma
aşamaları.
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Böylelikle kilim sanat ve zanaatımız bir köprü vazifesi görür, nesilden nesile aktarılırdı. Kilimler asırlar boyunca sandıkların içinde
muhafaza edilir, duvarlarda boy gösterir, misafirlerin geldiği vakit
ortaya çıkarılırdı. Şimdiki zamanlarda Bosna’da kilimle neredeyse
hiç kimse ilgilenmiyor. Bu durumu değiştirmek, tersine çevirmek
için çok çalışıyorum, fakat takdir edersiniz ki her tarafa yetişemiyorum.
Mücerret mânâda kilim, kilimler size lisan-ı halleriyle neler
anlatıyor?
Öncelikle kilim deyip geçmeyiniz lütfen... Kilimin de bir lisanı vardır. Eğer iyi bir kilim isterseniz onu bulmak zor; çok zordur. Osmanlı Cihan Devleti yıllarında Bosna’da iyi kilimler beğler (beyler)
için yapılırmış, beğlerin sipariş verdiği kilimleri kızlar bir yılda dokurmuş.
Kilim huzuruna getirildiğinde beğ kilimi besmeleyle eline alır, güneşe karşı havaya kaldırırmış. Kilimden tarafa güneş ışığı geçmiyorsa o kilim, has kilim imiş. İyi kilim, kalın ve sık aralıklarla döşenmelidir. Ve beğler has kilimi her zaman kullanmaz, misafirleri
geldiği zaman ortaya çıkarırmış. Hâsılı kilim; bizim yani Bosna’nın
ve Anadolu coğrafyasının hikâyesini anlatıyor.
Bu durumda kilimin mânevî yönünü de konuşmamız lazım
geliyor.
Bazı Boşnak kilimlerindeki örnekler, tüm İslâm coğrafyasında dokunan kilimlerde de bulunur. Bazı kilimler gökyüzünü hatırlatır.
Göklerin, yerin ve göğün yaradılışını tefekkür etmemizi sağlar. Çatalhöyük kilimleri de öyledir. Bazıları Anadolu’yu; bazıları da cennet
bahçelerini tasvir eder. En eski kilimlerde kenar olmaz. Osmanlılar
K İ L İ M

gelince, Bosna kilimlerine çerçeve eklendi. Bosnalılar kilimlerine
kenar desenlerini ekledi.
Kilimin orta yeri kutludur, mübarektir. Kilime adımınızı attığınızda
bir kenardan bir kenara, bir desenden diğerine geçerken bir nevi
başka bir dünyaya adım atarsınız.
Bosna kilimlerindeki böcek ve çengel desenleri nefs mücadelesini;
şeytan ile mücadeleyi anlatır; nefs-şeytan savaşını sembolize eder.
Ustası, kilimin üçüncü kenarında cennet bahçesini tasvir eder. Boşnak kiliminde her nokta, her detay bir semboldür ve her sembolün
ayrı bir hikâyesi vardır. Bunu anlayabilmek için kilime bakmayı bilmek lazımdır.
Az önce kilime bakmaktan, bakabilmekten bahsettiniz. Kilimler bakabilenlere, daha doğrusu görebilenlere ne tür dersler
verir?
Öyle bir kilim olmalı ki; Allahu Teâlâ'nın yarattıklarını, “sema”dan
“arz”a kadar sembollerle izah edebilmeli. Bakana bir ders aktarabilmeli. O yüzden Müslümanların evlerinde kilimler yere konmaz, divanların üzerlerine serilir ve dahi kilimin mânevî bir değeri vardır.
Günümüzde bihakkın İslâm medeniyeti olmadığı için hakiki kilim
de yok. Kilime hürmet de yok; kilimler öylece yerlere atılıyor. Oysa
kilim semanın ve arzın tüm renkleriyle bütünleşen ilmekleriyle
O’nu; Allah’ı ve yarattıklarını hatırlatır.
Kilimin böylesi bir mânevî değeri olduğundan sofiler tekkelerde
kilim dokumayı öğrenmiştir. Selçuklular döneminde, Osmanlılar
döneminde kilim ustalığı Ahilik teşkilatında ustalar-çıraklar, üstadlar-şakirtler eliyle elden ele aktarılarak bozulmadan günümüze
kadar gelmiş, ama maalesef günümüzde bu silsile devam ettirilememiştir.
S A N A T I
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Kilim: Amila Smajović.
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Kilim: Amila Smajović

Kilim: Amila Smajović.

Muhtelif kilimler: Amila Smajović.

K İ L İ M

S A N A T I

A M I L A S M A J O V I Ć

Kilim çok değerlidir ama maalesef o çok değerli kilim günümüzde yok.
Kilim fiziki olarak varsa da onu dokuyabilecek hakikatli bir el; mânevîyatlı bir usta yok. Hakikatli kilim ustaları çok uzak diyarlara gittiler.
Bosna kilimlerinin renklerine ve hususiyetlerine de değinelim
dilerseniz…
Bu hususta öncelikle şunları söyleyebilirim: Bosna Hersek’in İslâmiyet’le olan kuvvetli bağı, Bosna kilimlerine de yansımıştır. Boşnak kilimleri sadece yün ile dokunmaktadır. Kilimlerin üretim süreçlerinde sadece ve sadece toprak ve bitki boyası kullanılarak hiç
bir kimyasal katkı malzemesine yer verilmez.
Siyah, kırmızı ve beyaz, Boşnak kilimlerinin ana renkleridir. Yeşil ve mavi de detaylarda kendine yer bulur. Renkler bölgelere
göre değişiklik gösterir.
Bosna Hersek’te küçükbaş hayvancılık yaygın. Dolayısıyla çok koyun var. Koyunların yünleri tezgâhlarımıza kadar geliyor. Biz de
en kaliteli yünleri satın alıyoruz. Yünleri yıkadıktan sonra baldan,
balmumundan ve köpükten bir terkip meydana getiriyoruz. Her bir
yünü o terkibe, mayi’e batırıyoruz.

Bu işlemin amacı nedir?
Böyle yaptığımızda yünler birbirine sımsıkı yapışıyor ve bir daha
asla çözülmüyor. Ayrıca o mayi, kilimi böceklerin yemesini de engelliyor. Bu usul, Bosna’da en son 100 yıl önce kullanılmaktaydı.
Şimdi biz de aynı yöntemi tatbik ediyoruz.
Son olarak Türkiye’ye nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Sanattan başlayarak yeni bir İslâm Rönesans’ı yaşanmalı. Gelenek
devam ettirilmeli. Bu yüzyılda, ticari alanlarda yeni ilgi sahaları
ortaya çıktı. Kilimcilik böylelikle sadece Bosna’da değil; Türkiye’de
de öldü. Pazarlara kilimler çıkıyor, lakin hakiki kilim yok. Bununla
birlikte umut her zaman var.
Çok teşekkür ederiz Amila Hanım…
Ben teşekkür ederim, Boşnak kilimlerini tanıtmak için bana bu imkânı sunduğunuz için…
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Yastık. Malzeme: Çözgü ve atkı yünü.
Teknik: Diz çökmüş, dayak.
Fotoğraf: Vanja Lisac.
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Anadolu desenleri...

Anadolu desenleri...
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Bosna duvar kilimleri.
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Kırlent ve yünler...
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Kırlentler ve kilim çantalar...

Kilim kaşıklık.
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Kelime anlamı olarak “yazmacılık”; pamuklu veya nadiren ipek kumaş üzerine kalem
diye tabir edilen fırça, kalıp-kalem veya sadece kalıp ile yapılan kumaş desenleme sanatıdır. Bu sanatla desenlenmiş kumaşlara “yazma”, sanatçıya da “yazmacı” denir.
Halk kültürünü birebir yansıtan geleneksel sanatlardan olan yazmacılık, özellikle
tekstil tarihi ve kültür tarihi bakımından oldukça önemli olmasından dolayı yüzyıllar
boyu yaşamış bir süsleme sanatıdır.
Yazmacılığın kökenine ilişkin bilgiler net olmamakla birlikte bu sanatın Hindistan, İran, Mısır, Orta Asya veya Güneydoğu Asya gibi Uzakdoğu kökenli olduğu çeşitli kaynaklarda savunulmaktadır. Anadolu’da ise yazmacılık geçmişte İstanbul,
Tokat, Ankara, Kastamonu, Bartın, Gaziantep ve Hatay gibi birçok şehirde yoğun
olarak yapılmıştır.
Bir sanat dalı olarak saraya kadar giren ve daha sonraki dönemlerde ihracatı yapılan
yazmalar, Anadolu halkının günlük kullanım eşyalarının başında gelmektedir. “Yazma” ismi bu ince sanatın bazen bir başörtüsünde, yemenide, bazen bir sofra örtüsünde, bazen de elbise ve eteklik kumaşlarda kendisini göstermesi sonucu tanınmaya
başlanmıştır ama en çok “yazma” ifadesi başa bağlanan yemeni ve başörtüleri tanımlamıştır. Yazma, Anadolu insanının hayatının her anında yanında olan vazgeçilmez
bir öğedir. Kimi zaman tarlada güneşten veya rüzgârdan koruyan bir başörtü, kimi
zaman alın terinin silindiği bir mendil, kimi zaman da göz nuru dökülmüş çeyizlerin
saklandığı bir bohçadır.
Halkın sanatı olan yazmacılık, kullanım eşyalarının ötesinde türkü, mani ve koşmalara konu olarak halkın yaşantısını yansıtması açısından önemli bir miras olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Yazma tekstilini farklı hâle getiren baskılardır. Geleneksel baskının uygulanmasında
farklı desenler kullanılır. Bu desenlerin her birinin bir anlamı vardır ve yazma, deseni
ile anlam kazanır. Yazmanın deseni bir türkü gibi ilmek ilmek işlenmiştir. Bu desen
okuma, kültürel kodlara hakim olmakla mümkündür. Anadolu halkı bu desen okuma ile kendi kültürel kodlarını hep yaşatmıştır.
Bütün halk sanatlarımızda görüldüğü gibi, yazmacılık sanatımızda da, geçmişte bir
dönem mükemmellik söz konusu iken, zaman içinde meydana gelen sosyal ve kültürel değişimler ile teknik gelişmeler, yazmacılık sanatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Yazma ustalarının ürettikleri, zamana ve yoğun insan emeğine dayalı ürünler yerlerini, hızlı üretime yönelik çeşitli endüstriyel baskı yöntemleriyle ortaya çıkan ticari
ürünlere bırakmışlardır. Günümüzde kültürümüzü birebir yansıtan eski ve özgün
örnekler ancak az sayıdaki özel koleksiyonda ve müzede karşımıza çıkabilmektedir.
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“

Desen, yazmacılığın olmazsa olmaz unsurudur.

1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1998 yılında Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nden,
2003 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2005
yılında MSGSÜ’ye araştırma görevlisi olarak atanan Öz, 2006 yılında, “Türk Yazmacılık
Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl mezun olduğu üniversitede sanatta yeterlik eğitimine başlayan Öz,
“Yazmacılık Sanatı İçinde Hitit Eserlerinin Yorumu” konulu eser metnini 2015 yılında
tamamladı ve yardımcı doçentlik kadrosuna atandı.
Çalışmalarını yazmacılık üzerinde sürdüren Öz, yazmacılık tekniklerini usta-çırak
ilişkisi ile İstanbullu usta Ali Rıza Arda’dan öğrendi. Anadolu kadınının yazmasının
uygulama teknikleri ve motiflerinden yola çıkarak yeni ama özünü kaybetmemiş eserler ortaya koyan sanatçı, yetmişin üzerinde ulusal ve uluslararası sergiye katılmış,
yazmacılık ile ilgili çalıştaylar düzenlemiş, konferanslar vermiştir. Eserleri 2014 yılında Ukrayna’da düzenlenen Scythia 11. International Biennial Exhibition Competition ve 2015 yılında düzenlenen Scythia Mini Textile Art Exhibition Competition isimli
yarışmaların sonucunda sergilenmeye layık görülmüştür. 2015 yılında katıldığı Paris
Maison&Object Tasarım Yarışması sonucunda eseri sergilenen yedi eser arasında yer
almıştır. Yazmacılık hakkında birçok bildiri sunmuş ve makaleleri uluslararası dergilerde yayımlanmış olan Öz, 2017 yılında sunmuş olduğu bildiri ile Karadeniz Teknik
Üniversitesi tarafından “Geleneksel Sanatlara En İyi Katkı Ödülü”ne layık görülmüştür.
2018 yılında ise “Kızılcık Şerbeti” ve “Yazma/Dokuma” isimli iki kişisel sergi açmıştır.
2019 yılında doçent unvanı alan Öz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Halı, Kilim, Eski Kumaş
Desenleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmekte, bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.
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Yazmacılık, sanatçının eserini ortaya koyarken, kişisel beğenilerini
ve anlatım dilini kullanabilmesine olanak sağlayan, çoğaltılabilir
olma özelliği ile de geniş kitlelere ulaşabilen bir halk sanatı. Bizim
nazarımızda da Anadolu coğrafyasını anlamlandıran öz değerlerimizden biri.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Naime Didem Öz ile yazmacılık sanatı üzerine sohbet ettik.
Geleneksel sanatlarla irtibatınız nasıl başladı?
Lise yıllarımda tekstil mühendisliği okumayı hedeflemişken, üniversite sınavına birkaç ay kala güzel sanatlar fakültesinde okumak istediğime karar verdim ve durumu aileme açtım. Onlar da kararıma saygı
duydular ve böylece yetenek sınavlarına hazırlanmaya başladım. Aynı
yıl MSGSÜ, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü kazandım ve bugün
iyi ki hayatımda böyle bir “U” dönüşü olmuş diye düşünüyorum.
MSGSÜ’de sizi yazmacılık sanatına yönlendiren etkenler
neler oldu?
İkinci sınıfta Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalını seçtim. Derslerden birinde hocam, bana İstanbul’daki bir yazma
atölyesinin telefon numarasını verdi ve o atölyeye giderek, yazma
kalıplarından baskı yapıp katalog oluşturmamı istedi. Pamuklu kumaşlar aldım, kaynattım, ütüledim ve baskıya hazır hâle getirdim.
2000 yılında çok karlı bir kış günü Mevlanakapı’daki Nedim Yapar’a
ait yazma atölyesini sora sora buldum. Kapıyı tıklattım, bir gıcırtıyla açıldı. Kapıyı açan, ustanın rahmetli annesi idi. Biraz ürkmüştüm
açıkçası, birlikte evin üst katındaki atölyeye çıktık. İlk defa bir atölye ortamı görüyordum.

Baskı boyası ile kararmış kalıplar, boyanın ısı ile teması sırasında
çıkan is ile simsiyah olmuş duvarlar, ama o karalıkların içinde bembeyaz tülbentlere baskı yapan Nedim Yapar… Havada biraz rutubet
ile karışık bir koku…
Daha sonra ne olduğunu öğrendiğim anilin denilen boyanın kokusu o günden sonra hiç aklımdan çıkmadı. Baskımı yapıp ödevimi
teslim ettim. Yıllar sonra yüksek lisans tezim için bir araştırma
konusu seçmem gerektiğinde, ilk aklıma gelen o atölye ve o anilin
denilen yazma boyasının kokusu oldu.
Ali Rıza Arda Usta’dan neler öğrendiniz?
Daha önce de belirttiğim üzere, yüksek lisansımı da yazmacılık üzerine yaptım. Tez başlığım, “Türk Yazmacılık Sanatı ve Son
Dönem İstanbul Yazmaları” idi. Bu durumda İstanbul’daki yazma
atölyelerini arayarak bulmam gerekiyordu. Ben de uzunca bir süre
araştırdıktan sonra 2005 yılında Ali Rıza Arda’ya ait, o tarihlerde
kapanmak üzere olan atölyeyi Yedikule Zindanları’nda buldum.
Kendisi öncelikle benim bu konuya ilgi duymama çok şaşırdı, zira
çevresindeki hiç kimsenin yazmaya ilgi duymadığından ve bildiklerini aktaracak kimsesi olmadığından şikâyet ediyordu. Zaman içinde bendeki öğrenme isteğine karşılık vererek bildiği bütün bilgileri
bana aktarmaya başladı. Yazmacılık konusunda kaynak oluşturacak
bir tez yazabilmemde de en büyük destekçim kendisi oldu.
Bahsettiğiniz kalem işi ve kalıpla yazma yöntemlerine kısaca
değinir misiniz?
Yazmacılık sanatının en güzel örnekleri, kalem işi tekniği ile yapılmıştır. Bu teknikte desen önce beyaz kâğıda çizilir ve gergefle
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Boyanın kalıba
alınması.

Bağlama batik tekniği ile
renklendirilmiş kumaş üzerine
kalıp ile baskı aşaması.

Kalıp baskı yapılmış kumaşa fırça ile müdahale.
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On iki Asker.
Kireç aşındırma yapılmış kumaş üzerine kalıp ile yazma.
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gerilen kumaşın altına konularak aynen kopya edilir. Böylelikle desenin konturları çizilmiş olur. Konturların içleri de istenirse yine
fırça ile renklendirilir. Kalıp-kalem tekniğinde ise hem kalıp hem
de fırça birlikte kullanılır. Öncelikle desen konturları kalıpla basılır,
sonra renkli olacak kısımlar fırça ile boyanır. Kalıp yazma tekniğinde ise, genellikle ıhlamur veya armut ağacından oyulan kalıplar
kullanılır. Eskiden yalnız kalıp oyma işi ile uğraşan, “kalıp kazan”
denilen ustalar bulunurmuş. İlk yazma kalıpları, taştan oyularak
hazırlanmış, daha sonra ağaç kalıplar kullanılmaya başlanmış. Kalıp yazma tekniğinde desen, kalıpla kumaş üzerine basılarak oluşturulur. Renkli olacak bölümler için de ayrıca dolgu kalıpları hazırlanır ve basılır. Bu teknik, kalem işi yazma tekniğinin zorluğunu
ortadan kaldırmak için düşünülmüş ve uygulanmıştır ama kalıpla
yapılan yazmalar, kalem işi yazmaların kalite ve güzelliğine hiçbir
zaman ulaşamamıştır. Kalem işi yazmalar incecik desenlere sahip
olup özenle yapılmışken, kalıpla yapılan yazmalar daha kaba desenli ve genellikle kalem işi yazmalara göre daha özensiz yazmalardır.
Yazmalar nasıl renklendirilmektedir?
Rengin yer almadığı siyah beyaz yazmaların tamamına “karakalem” denir. Karakalem denilen yazmalarda, yazmalık kumaş üzerine siyah baskı yapılır sonra etrafı zemin çekme denilen yöntem
ile yine siyaha boyanır veya siyah boyanmış kumaş üzerine beyaz
baskı yapılır. Yahut nors denilen yazma boyasına atılan kumaş üzerinde kireç söktürme yapılır. Bu tekniklerden hangisi uygulanırsa
uygulansın hiç fark etmez, ortaya çıkan yazma siyah beyaz olur.
Renklendirilmiş yazmalara ise “elvan” denir ki “renkli, rengârenk”

anlamına gelir. Yazmaların zemin renklendirmesi için ya “daldırma”
denilen yöntem ile kazanda boyama yapılır veya boyaya batırılmış
bir keçe parçası ile bütün zemin boyanır. Kontür içleri ise ya fırça
ile tek tek boyanarak renklendirilir veya daha önceden bahsettiğim
renk kalıpları kullanılır ki bunlar da keçe kaplı olur. Bir de mavi
ağartma denilen bir yöntem vardır ki maalesef günümüzde bu tekniği bilip uygulayabilen sadece iki usta kaldı.
Yazmacılığın sanat ve zanaat yönleri nelerdir?
Geçmişte kalem işi denilen teknik ile yapılmış yazmalar, yazmacının kişisel beğenilerini, hayallerini, içgüdüsel olarak ortaya koyduğu tasarım anlayışını izleyebildiğimiz eserlerdir. Bu yazmalar tek
başına bir sanat eseri olarak değerlendirilebilir. Zamanla, ortaya
çıkan yeni teknikler ve bir takım gelişmeler neticesinde, daha az
zamanda daha çok baskı yapmak mümkün olmuştur. Bu durumda
yazmacılık sanat yönünü kaybederek zanaate dönüşmüştür.
Klasik bir yazma eseri hangi özelliklere sahip olmalıdır?
“Klasik” diyebilmemiz için bir yazmanın, ince veya kalın olsun
fark etmez, muhakkak pamuklu kumaş üzerine yapılmış olması
gerekir. Yazmanın kendine has anilin denilen bir boyası vardır ki,
onu sürüldüğü yerden hiçbir şey söküp atamaz. Renklendirmede
de geçmişte çoğunlukla bitkilerden elde edilen doğal boyaların
kullanıldığını biliyoruz. Bir de desen unsuru var ki olmazsa olmaz. Günümüzde birçok yeni desen yazmacılıkta kullanılıyor ama
ben bu yeni desenlerin kullanımı ile yazmaların yozlaştığı kanaatindeyim.
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Kalıp baskı ve zemin çekme teknikleri uygulanmış bir yazma.

Günümüzde geleneksel yazmacılık tekniklerini kullanan, tahta kalıplarla çalışan atölyeler hâlâ mevcudiyetlerini sürdürebiliyor mu?
Ne yazık ki, günümüzde yazmacılık sanatımızın yapıldığı atölyelerin birçoğunun kapanmış olduğunu, bu işle uğraşan ustaların da
artık bu sanatı devam ettiremediklerini görüyoruz. Bugün Kastamonu, Tokat ve İstanbul gibi şehirlerde, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda atölyede, atadan yazmacı olan kişilerin zor şartlarda
bu sanatı icra etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunun yanında, son
yıllarda Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri gibi kurumlarda onlarca yazmacılık kursu açıldı ve yoğun talep alıyorlar.
Bu durum bir nebze olsun sevindirici.

koymaya çalışıyorum. Bazen tek bir motif ile bu mümkün olabiliyor iken bazen de başka teknikler ile yazma tekniklerini birleştiriyorum. Örneğin “yazMA-dokuMA” isimli kişisel sergimde, yazma ve dokuma tekniklerini bir arada kullanarak ortaya konmuş,
biçim, doku, denge, ritim, ışık-gölge gibi temel tasarım unsurlarını bünyesinde barındıran eserlerim yer aldı. Eserlerde, sadece
dokunmuş bezin yüzeyinde görülen yazma desenlerinin yerine,
kimi zaman çözgülerin üzerinde, kimi zaman da hem çözgüde
hem de bezin yüzeyinde yer alan desenler yer aldı. Yine bu sergide, belki de yüzlerce kez kullanılarak yırtılmış ve artık kullanılmaz
hâle gelmiş bir serigrafi bezi de eser olarak ele alınarak tekrar gözler önüne serildi.

Modern zamanlarda yazmacılık nasıl yapılıyor?
Yakın zamana kadar yazmacılık daha çok serigrafi yöntemi ile yapılmakta idi. Kalem işi veya kalıpla yazma yöntemine göre daha az
emek gerektirmesine rağmen serigrafi yönteminde de insan emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün ise yazma adı altında üretilen
ürünlerin büyük çoğunluğu, tamamen fabrikalarda, çok gelişmiş
tekniklerle basılan ticari ürünlerdir.

Son olarak sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Günümüzde Batı’nın halk sanatlarına ilgisinin artmasıyla bizim
de kendi kültürümüzün parçası olan sanat ve zanaatlara verdiğimiz önem gün geçtikçe artıyor. Bu durum yazmacılık gibi kaybolmakta olan veya kaybolmuş değerlerimizin canlandırılabilmesi
için uygun zemini hazırlıyor. Atılacak doğru adımlar ile bunun
mümkün olabileceğini düşünüyorum. Sizi de geleneksel sanatları tanıtmaya yönelik yapmış olduğunuz katkılardan dolayı tebrik
ederim.

Klasik yazmalardan yola çıkarak yazmacılığın özünü muhafaza eden çalışmalar ortaya koyduğunuzu gözlemliyoruz. Bu
noktada denge nasıl sağlanmalı?
Ben yazma motiflerinden yola çıkarak, bu motiflere farklı bakış
açıları ile bakarak kullanım amacı dışında özgün eserler ortaya

İlginiz için teşekkür ediyorum.
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Karabulut.
Kalıp baskı ve zemin çekme teknikleri uygulanmış yazma.
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Yol ve Vuslat.
Kalıp baskı ve zemin çekme teknikleri uygulanmış yazma.
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Dokusuz bir tekstil malzemesi olan keçe, koyun yapağılarının ve keçi kıllarının dövülmesiyle
elde edilen kadim bir üründür.
Konargöçer hayat süren ecdadımızın Orta Asya bozkırlarında yetiştiregeldikleri küçükbaş hayvanların kıl ve yünlerinden kendi geliştirdikleri tekniklerle ürettikleri keçeler, günlük hayatta
çadırdan heybeye, minderden ayakkabıya kadar oldukça geniş bir alanda kullanılmaktaydı.
Keçe, hayvanlardan elde edilen yünün ısı, nem ve basınç altında, sabun ve yağ yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan dokudur. Bu yöntemin kullanılmasıyla çeşitli keçe ürünleri elde edilmesine ise keçecilik zanaatı denilmektedir.
Türk el sanat ve zanaatları arasında en eskilerinden biri olan tepme keçe, arz edildiği üzere Orta
Asya’ya özgü göçebe yaşam biçiminin bir ögesi olarak gelişmiş ve yıllarca günlük hayatın bir
parçası olmuştur.
Türkler tarih boyunca keçeyi önce çadırların dışında örtü, içinde yaygı, üzerlerinde giyim kuşam malzemesi ve dahi çocukların çeyiz sandığı hazırlıklarında kullanmışlardır.
Keçecilik zanaatı Anadolu’nun Malazgirt zaferiyle birlikte Türklere yurt olmasıyla bu topraklarda icra edilmeye başlamıştır. Keçecilik zanaatı Osmanlı asırlarında Ahilik teşkilatının mühim localarından birini teşkil etmiştir.
Keçenin ana malzemesi yündür. Yünün sabun ve suyla yoğrulması ile geleneksel tepme keçe
elde edilir. Yoğrulma sırasında hasır kullanılırken tercih edilen renge göre muhtelif kök ve sentetik boyalar kullanılır. Kazan, süpürge, çubuk (sepki), makas ve tepme makinasını keçe ustalarının vazgeçilmezleri arasındadır.
Günümüzde keçe zanaatıyla elbiseler, şallar, ceketler, yelekler, şapkalar, bereler, çizmeler,
çantalar, tablolar, yer yaygıları, sikkeler, eğer altı örtüleri gibi birçok ürün yapılırken söz konusu ürünlerde genellikle kırmızı, lacivert, sarı, kahverengi, siyah, yeşil ve krem rengi tercih
edilmektedir.
Keçe ustalarının kendilerine özgü desenleri olmakla birlikte stilize bitki ve hayvan figürleri, koyungözü, deve kulağı, kazayağı ile birlikte çeşitli geometrik desenler anonim olarak
kullanılmaktadır.

EMEL OĞUZ

“

“

Keçe sanatında yünle beraber pişmek gerekir.

Meral Oğuz, Kahramanmaraş, Elbistan’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra başladığı öğretmenlik hayatını sırasıyla İstanbul Ümraniye
Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde sürdürdükten sonra, 2008 yılında emekli oldu.
Emekliliğinden sonra çeşitli kişisel gelişim kurslarına, el sanatları kurslarına, ebru, kaligrafi ve tepme keçe kurslarına devam etti. Üç yıldan bu yana İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde, Geleneksel Keçe Eğitmenliği yapmaktadır. Yaz aylarında ise mesleki
faaliyetlerini Manisa ilinin Salihli ilçesinin Hacıhıdır Kırsal Mahallesi’nde bulunan atölyesinde devam ettirmektedir.
Oğuz, 2019 yılının Mayıs ayında, Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan
Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak kabul edilerek, bakanlığın bu alandaki listesine dâhil olmuştur. Aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu ustalık sınavlarından da
geçerek “Ustalık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.
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Emel Oğuz.
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Dokusuz bir tekstil malzemesi/ürünü olan keçe, koyun yapağılarının ve keçi kıllarının dövülmesiyle elde edilen kadim bir ürün…
Konargöçer hayat süren ecdadımız Orta Asya bozkırlarında yetiştiregeldikleri küçükbaş hayvanların kıl ve yünlerinden kendi geliştirdikleri tekniklerle ürettikleri keçeleri, günlük hayatta çadırdan
heybeye, minderden ayakkabıya kadar oldukça geniş bir alanda
kullanmaktaydı. Eski bir Türk sanatı olan Keçecilik, günümüzde
son ustalarının ellerinde modern zamanların mekânlarını tezyin
ediyor.
Keçe sanatı uzmanı, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü keçe
sanatı usta öğreticisi Emel Oğuz ile keçe sanatı üzerine konuştuk.
Meral Hanım, keçe sanatıyla nasıl tanıştınız?
Ben öğretmenlikten emekli olduktan sonraki yıllarda, çeşitli el
sanatları kurslarına devam ediyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi
üzerine 2011 yılında İstanbul Maltepe Halk Eğitim Merkezi’nde
geleneksel keçe kurslarına başlayarak bu sanatla tanışmış oldum.
Ondan sonra da bu sanatı çok severek icra ettim ve o gün bu gündür hiç bırakmadım.
Hocalarınız kimler?
Benim hocalarım ve ustalarım Arzu Karagöz ve Mehmet Girgiç’tir.
Nasıl bir eğitim sürecinden sonra keçe sanatında ustalık kazandınız?
Ben öncelikle Arzu Karagöz Hocamızın Halk Eğitim ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki kurslarına 6 yıl devam ettim. Bu kurslarım devam ederken, büyük usta Mehmet Girgin’in o zamanlar

İstanbul Sultanahmet’te bulunan atölyesinde çeşitli çalışmalara
katılarak sanatımın inceliklerini öğrenmeye çalıştım. Arzu Karagöz Hocam’ın ve Mehmet Girgiç Ustam’ın vermiş olduğu icazetle
de 2017 yılından bu yana geleneksel tepme keçe tekniğini öğrencilerime öğretiyorum. 2019 yılının Mayıs ayında Turizm ve Kültür
Bakanlığı “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak kabul
edilerek, bakanlık listesine dâhil oldum. Böylece bu sanattaki ustalığım bakanlık tarafından da onaylanmış ve tescillenmiş oldu.
Bu sanattaki ustalığım, Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen
“Ustalık Belgesi” ile de ayrıca tescil edilmiştir.
Günümüzde keçe sanatıyla neler yapılıyor? Kullanım alanları
nelerdir?
Günümüzde özellikle yünün daha iyi işlenmesi, boyanması ve de
bu sanata kadın ustaların el atması ile günlük hayatta daha çok
kullanılan ürünler yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede elbiseler,
şallar, ceketler, yelekler, şapkalar, bereler, çizmeler, çantalar, tablolar, yer yaygıları, sikkeler, eğer altı örtüleri ve daha birçok ürün
yapılabilmektedir.
Keçenin üretim aşaması, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi
verir misiniz?
Tepme keçe yapımı üç aşamada tamamlanan bir işlemdir. Birinci
işlemde, kullanılacak yünün atımı yapılarak desenli keçe yapılacaksa kullanılacak desen hazırlanır. İkinci işlemde ise, yünün saçımı,
desen oluşturma ve pişirme işlemleri gerçekleştirilir. Son olarak
üçüncü işlemde ise, keçe yıkanıp kurutulur. Bu son işleme, “bitirme
işlemi” de denmektedir.
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Keçe uygulama
aşamaları.
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Stratonikeia'nın palmetleri.
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Pirinç lâle motifli keçe bere.

Keçe sanatında kullanılan malzemeler/aletler nelerdir?
Keçe sanatının ana malzemesi yündür. Yünün sabun ve su ile yoğrulması ile de geleneksel tepme keçe elde edilmektedir. Yoğrulma
sırasında hasır kullanılmaktadır. Elde edilecek renge göre de çeşitli
kök ve sentetik boyalar kullanılmaktadır. Diğer yardımcı aletler olarak da kazan, süpürge, çubuk (sepki), makas ve tepme makinasını
sayabiliriz.
Genellikle hangi renkler tercih ediliyor? Renkleri nasıl oluşturuyorsunuz?
Yapılan ürünlerde genellikle kırmızı, lacivert, sarı, kahverengi,
siyah, yeşil ve krem gibi renkler tercih edilmekle beraber, sentetik boyaların çeşitliliği nedeniyle bunlara ilâveten birçok renk de
kullanılmaktadır. Yünün kazanlarda doğadan elde edilen çeşitli
bitki kökleri, yaprakları ve meyveleri ile kaynatılması ile çeşitli
renklerde yünler elde edilmektedir. Bu geleneksel kök boyama
tekniğidir. Yünlerin yine kazanlarda sentetik boya tozları ile
kaynatılması sureti ile de çeşitli renklerde yünler elde edilmektedir.
Keçe ürünlerinde sıklıkla kullanılan motifler nelerdir?
Her ustanın kendine özgü desenleri olduğu gibi koyungözü, deve
kulağı, kazayağı, yıldız (geometrik bezeme), kertikli adlı desenler
anonim olarak kullanılmaktadır. Desenlerde çoğunlukla geometrik
bezemelerle birlikte figürlü, doğadan stilize motifler de kullanılmaktadır.

Keçeciliğin sanat ve zanaata bakan yönleri nelerdir?
Öncelikle “sanat” ve “zanaat” sözcüklerinin ne anlama geldiğine kısaca bir göz atalım. Sanat; bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya
da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır. Ancak sanat,
insanın yaşamla ilgili, bir başka deyişle günlük ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman yetmez. İşte bunun için maddi ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi
deneyim aşamaları olan işlere de ihtiyaç vardır ki buna da zanaat denir. Bu açıdan bakıldığında keçecilik, hem sanat hem de bir
zanaattır. Keçeci ustası içindeki duyguları ve sevgiyi hiçbir maddi
beklenti olmaksızın tasarladığı bir ürüne aktarabilir, dökebilir, bir
tablo ya da başka bir ürün elde edebilir ya da bir maddi beklenti ile
bunları satabileceği veya kullanabileceği bir ürün elde ederek bunu
bir zanaat hâline de dönüştürebilir.
Minder kılıfı özelinde sanatınızın üretim süreçlerini özetleyebilir misiniz?
Öncelikle kullanılacak motifler belirlenerek motife uygun renklerde yarı keçe (nakışlık) hazırlanarak motifler kesilir. Hasırın üzerine
bu motifler yerleştirilir. Daha sonra bu motiflerin üzerine zemin
yünü atılır. Sonra ılık sabunlu su serpilerek yünün kabarması önlenerek motife yapışması sağlanır. Bundan sonra hasırın uç kısmına
uzun bir sopa konularak hasır düzgün ve sıkı bir biçimde rulo yapılır ve hasır tepme işlemi sırasında dağılmaması için bağlanır. Sonra
rulo yapılmış hasır yaklaşık bir saat kadar el ile tepilir. Sonra hasır
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İpek lifler kullanılarak çalışılan kasket.
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Keçe çanta.
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rulosu açılarak keçeleşme ve motifler kontrol edilir. Motiflerde kaymalar varsa düzeltilir, keçe tersine çevrilerek hasıra yeniden sıkıca
sarılarak tepme işlemine devam edilir. Yeteri kadar tepildikten sonra hasır rulosu açılarak keçenin kenarlarının çatkısı yapılır. Tığlama
ve perdahlama ile devam edilerek keçeleme işlemi tamamlanır. Elde
edilen keçe, çeşme suyu ile yıkanarak kurutulur ve minder kılıfımız
kullanılmaya hazır hâle gelir.
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Günümüzde keçe sanatına yeterli ilgi var mı?
Günümüzde keçe sanatına ilgi her geçen gün artsa da henüz yeterli seviyede değil. Zira geçmişte keçeden elde eden ürünlerin
sınırlı olması ve bunların korunmasının zor olması sebepleri
ile insanlarımız keçe ürünlerinden uzaklaşmışlar. Bunun sonucunda da keçe zanaatına ilgi azalmış, keçe ustaları tezgâhlarını
birbiri ardına kapatmak durumunda kalmışlar. Böylece yerlerine
çırak ve usta yetişmez olmuş. Anadolu’da her ilde ve her ilçede
birden çok keçe ustası varken, şimdilerde sadece birkaç il ve ilçede keçe ustası kalmış durumda. Ancak benim ustalarımın ve
birkaç ustanın geleneksel keçeyi modern tarzla birleştirmeleri
ile keçe ürünlerine ve keçe sanatına ilgi, bir nebze de olsa artmış
görünüyor.
Alâkanın arttırılması için neler yapılabilir?
Bu sanata olan ilginin artması için keçeden elde edilen ürünlerin
kullanımlarının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması gerekir.
Bu bağlamda siz neler yapıyorsunuz?
Son zamanlarda bunu yapmaya ve keçeden elde edilen ürünlerin
yelpazesini sürekli genişletmeye ve hayatın içine katmaya çalışıyoruz. Bunun için de bu sanata gönül vermiş ustaların ve eğitmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmesi gerekir. Diğer taraftan keçenin ham ana maddesi olan yünün
daha kaliteli üretimi ve işlenmesi için de yine devlet desteği ve teşviki önem arz ediyor.

Eğitim süreçlerine değinir misiniz?
Bu sanatı öğrenmeye istekli kursiyere biz ilk olarak keçenin ana
ham maddesi olan yünü tanıtmakla işe başlıyoruz. Daha sonra
yünü atmayı (saçmayı) öğretiyoruz. Bundan sonraki aşamada su ve
sabun kullanılarak keçeleştirmeyi (pişirme) öğretiyoruz. Daha sonra da keçe üzerine desenleme (motif yapma) aşamalarına geçiliyor.
Keçenin yıkanıp kurutulması işi, son aşamadır. Ancak bu süreçler
çok sabırlı olmayı gerektirmektedir. Ustaların dediği gibi “Yünle beraber pişmek!” gerekir.
Keçe sanatına gönül veren bir sanatsever, ne kadarlık bir eğitimin ardından keçe yapımında başarı elde edebilir?
Bu kişiden kişiye değişmekle beraber, ortalama 2-3 yıl süren eğitim
aşamasından sonra başarı sağlanabilir. Ancak bu işin ideali, geçmişte olduğu gibi çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerinden geçmektir.
İyi bir keçe ürünü hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Öncelikle keçe ürünü, çok iyi bir şekilde tepme yöntemi ile keçeleştirilmelidir. Ayrıca söz konusu ürün, kullanım amacına uygun olarak gerekli kalınlıkta olmalıdır. Diğer taraftan yine keçe ürününün
kullanım amacına uygun olarak yün kullanılmak sureti elde edilmiş
olması idealdir.
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Keçe sanatı sabır ve sevgi isteyen bir sanat olduğu gibi insanı rehabilite eden, olgunlaştıran ve huzura kavuşturan da bir sanat dalıdır. Bu nedenledir ki keçe sanatı tedavi amacıyla da kullanılabilir.
Diğer taraftan iyi dökülmüş bir keçe, çok iyi bir izolasyon malzemesidir. Hatta çok iyi tepilmiş ve dökülmüş bir keçe ürünü kurşun
dahi geçirmez. Bu nedenledir ki geçmişte bir keçe kalfasının usta
olabilmesinin sınavlarından birisi de kurşungeçirmez bir kepenek
dökmesinden geçermiş mesela.
İlginiz için teşekkür ediyorum.
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Yarı keçe motifler ve deri kullanılarak yapılan keçe kırlent.
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Yarı keçe motifler kullanılarak çalışılan keçe çanta.
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Ahşap ve ağaç, tarihin ilk dönemlerinden itibaren âdemoğlunun hizmetine sunulurken, mimarî yapılardan yaşam alanlarına ve oradan günlük kullanıma kadar pek çok sahada çevreyi ve
insanı müşfik tabiatıyla kuşatıp cezbetmiştir.
Tarihi süreç içerisinde ağaç, ecdadın maharetli ellerinde kâh sanata ve kâh da zanaata dönüşerek âlâ estetik güzellikleri hâvî birbirinden değerli eserlere ve eşyalara dönüşmüştür. Bastonculuk sanat ve zanaatımız da söz konusu dönüşümün öznesinde kendine ayrı bir yer bulmuştur.
Bastonun en önemli işlevi, yürümekte zorlananlara bir nev’i dayanak olması iken tarih içerisinde baktığımızda bastonun kimi zaman bir iktidar sembolü, kimi zaman bir silah olduğunu,
kimi zamansa bir otoriteyi temsil ettiğini görmekteyiz.
Anadolu’da günümüzdeki bilinen formuyla bastonun kullanımının 19. yüzyılın ortalarında başladığı ve buradan yayıldığı bilinmektedir. Daha önceleri baston yerine asa kullanılmaktaydı.
Asanın bastondan farkı, daha uzun ve başının topuzlu olmasıydı.
Baston kullanımının yaygınlaşmasının ardından, Anadolu coğrafyasında yetişen mukavim
ağaçların dalları ve gövde unsurları baston ustalarımızın ellerinde âdeta ikinci baharını yaşamaya başlamışlardır. Karabük, Devrek, Taraklı ve Ahlat, Türk bastonculuk sanatına yeni eserler
ve isimler kazandıran önemli merkezlerdendir.
Kakma ve oyma tekniklerinin yanında boyama yöntemleriyle asalet ve zarafet unsurları yüklenen bastonların gövdelerinde ceviz, gül ağacı, venge, dış budak ve kayın gibi sert ağaç türevleri
kullanılmaktadır. Ancak sağlamlıkları ve dayanıklılıkları nedeniyle kızılcık ve ceviz ağaçlarının
ustalarca daha çok tercih edildiği görülmektedir.
Baston el sanatında sırasıyla ağaç seçimi, fırınlama, tornalama, gövde, sap, uç takma, sistire
ve zımpara, boyama, süs işleme ve vernikleme işlemleri icra edilir. Bastonlar kendinden saplı
olabildiği gibi takma saplı ve şişli saplı da yapılabilir.
Baston sanatında tezyinat sap kısmında yoğunlaşmaktadır. Tezyinatta manda, koç ve sığır boynuzunun yanı sıra bağa, sedef, fildişi ve gümüş gibi değerli malzeme ve mücevherlerin kullanıldığı görülmektedir.
Kaliteli ağaç ve malzemeler kullanılarak elde edilen, kafa-gövde uyumuna sahip, ince ve zarif
sanat zevklerinin yansımalarıyla taçlanan ve üzerinde geleneksel Türk motiflerini barındıran
bastonlar, dünden bugüne, bugünden yarına uzanan kıymetli bir kültür öğesidir.
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“

Baston kimilerine göre aksesuar, kimilerine göre
asâletin sembolü…

“

Ahlat’ta 1969 yılında dünyaya gelen Refa Gökbulak, Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu.
Refa Gökbulak, mesleki hayatına 1986 yılında baston ve ahşap ustası olan babasının yanında başladı. 1986-1992 dönemine tarihlenen seneler, Refa Usta’nın çıraklık ve kalfalık yıllarıdır. Bu dönemde baston yapımında kullanılacak ceviz ağaçlarının ve boynuzların tespiti, biçimi, işlenmesi, cilalama teknikleri, baston üzerine Türk motiflerinin nakşedilmesiyle birlikte oyma ve kakma
teknikleri alanında bilgi ve becerilerini arttırdı.
1992 yılında ustalığa adım atan Refa Gökbulak, o yıllardan bugüne kadar geleneksel bastonculuk
sanatımızın aslına sadık kalınarak biçim ve süsleme teknikleri bakımından çeşitlendirilmesinde
aktif rol üstlendi.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok fuar, festival ve sergiye katılarak bastonculuk sanatımızın tanıtımına katkı sağladı.
Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına, devlet adamlarına
ve sanatçılara baston imal etti.
Çalışmalarını doğup büyüdüğü Ahlat’ta sürdürmekte olan Refa Gökbulak, bastonculuğumuzun
turistik bir sanat eseri olarak öne çıkması yönünde çalışmalar yaptı ve böylelikle bastonun 150
çeşidi haiz, muhtelif renk ve desenleri ile ilgi gören bir sanat hâline getirilmesine hizmet etti.
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Refa Gökbulak.

360

Ahlatlı Refa Gökbulak ülkemizin; bir adım öte dünyanın sayılı
baston ustalarından biri. Meslek hayatına 1986 yılında baston ve
ahşap ustası babasının yanında adım atan Refa Gökbulak, 19861992 yılları arasında Ahilik felsefesi ve fütüvvet ahlâkı çerçevesinde çıraklık ve kalfalık dönemlerini tamamlayarak ustalığa adım
atmış. Bu dönemde baston yapımında kullanılacak ceviz ağaçlarını
ve boynuzları tek tek tespit etmiş, ince bir hassasiyetle biçmesini
öğrenmiş, ağaçların kurutulmasında ter dökmüş, baston işleme ve
cilalama tekniklerini öğrenmiş. Mezkûr dönemde bastonlara işlenecek olan Türk-İslâm motifleri üzerine araştırmalar ve uygulamalar yapan sanatkâr, bu arada ahşap-ağaç üzerine oyma ve kakma
tekniklerini de ustası olan babasından öğrenmiş.
1992 yılında ustalığa başlayan Refa Gökbulak, çeyrek asırdır Ahlat
bastonlarının aslî mahiyetini muhafaza ederek biçim ve süsleme
yöntemlerini geliştirmeye odaklanmış.
Yurt içinde birçok fuar, festival ve sergiye katılan Refa Usta, dünyanın pek çok lideri ve devlet adamı için özel bastonlar imal etmiş.
Hâlihazırda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Doğu Anadolu
Kalkınma Birimi kapsamında “Selçuklu Baston Modernizasyon
Projesi”ni hayata geçiren Refa Gökbulak ile sanatı ve Ahlat bastonculuğu üzerine sohbet ettik.
Bastonla nasıl tanıştınız?
Baston sanatı baba mesleğimdir. Bastonculuk 30 yıldır, çıraklık,
kalfalık ve ustalık dönemleri ile devam eden ve severek yaptığım
bir sanattır. Tarihin ve 30 yıllık sanat hayatımın bana yüklediği
misyon, bu sanatı hayatımın sonuna kadar devam ettirmektir ve

bunda da kararlıyım. İlkokul, ortaokul ve lise tahsili yıllarımı hem
okuyarak hem de babama ait atölyede çalışarak geçirdim.
Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünü 2017 yılında bitirdim. Üniversitelerin sahada çalışan biz sanat
erbabına ufuk açıcı olma ve farklı tasarımlara odaklanma konusunda çok büyük katkısı olduğunu yaşayarak gördüm.
Bir usta adayı çıraklık ve kalfalık dönemlerinde bastonculuğa
dair neler öğrenir, neler yapar?
Çıraklık döneminde ağaç ve ağaç çeşitlerini, makine ve ekipmanları
tanır. Uygulama olarak bastonun gövde kısımlarının ve baş kısımlarının kabaca şekillenmesini öğrenir. Ustalık döneminde kafa ve
gövdenin yapım aşamalarını, hayvan figürlerini, motiflerin yapımını, cilalama yöntemini öğrenir.
Ben bu sanata başladığımda babam ile beraber uzun yıllar klasik
türde bastonlar üretiyorduk. 5 çeşit baston çeşidimiz vardı.
Nedir bu çeşitler?
Gövdesi sade bastonlar, klasik bastonlar, at başı, kurt başı ve topuzlu bastonlar.
Bu bağlamda babanızdan neler öğrendiniz? Bu süreci nasıl değerlendirdiniz?
Babamdan çok şey öğrendim. Öncelikle bastonun ana ham maddesi
olan ceviz ağacının, manda, koç ve sığır boynuzlarının bastonların
kafa ve gövde kısımlarına kakma yöntemi ile yapımını; gövdenin
yuvarlanmasını, hayvan figürlerinin yapım aşamalarını, gövdeye
yapılan motiflerin cila ve vernikleme yöntemlerini öğrendim.
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Kemik kafa kılınçlı
baston. Manda ve koç
boynuzu. Ceviz ağacı
gövdeli.
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Ceviz ağacından at başlı baston kafa yapımı.

Masifli baston kafası sistremele işlemi.
Bin yıllık kök ceviz ağacı. Kafa, koç boynuzu.
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Baston gövdesi rendeleme işlemi.

Baston eğri kemik
yakma işlemi.
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Bastona duyulan ihtiyaca dair düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
Baston, her ne kadar kullanılmaya yönelik olarak ortaya çıkmış
olsa da; günümüzde baston kimilerine göre dekoratif bir ürün; kimilerine göre asaletin sembolü; kimilerine göre giyim kuşamı tamamlayan bir aksesuar; kimilerine göreyse “üçüncü bir ayak” olarak
anlamlandırılmaktadır.
Ahlat’ta bastonculuğun geçmişine değinir misiniz?
Ahlat’ta baston sanatı Ahlat’ın tarihi ile başlayan çok eski bir geçmişe sahiptir. Bugün dahi bazı evlerde ata yadigârı, 150-200 yıllık
bastonların bulunması ve Prof. Dr. Oktay Benli’nin bölgemizde
yapmış olduğu arkeolojik kazılarda 2700 yıllık bastonların bulunması, kadim ilçemizde baston yapımının çok daha eskiye dayandığını göstermektedir.
Klasik bir Ahlat bastonunu nasıl tarif edersiniz?
Klasik baston, kafa ve gövdenin motifsiz olması anlamına gelir.
Gövde sade, kafa ise “T baş”, “masifli düz baş” ve yahut da “topuzlu”dur. Kafa kısmı; manda, koç ve sığır boynuzlarından süs amaçlı
kemikler yapıştırma tekniği ile yapılmaktadır. Ahlat’ta uzun yıllar
klasik türde bastonlar üretilmiştir. Klasik baston, estetik ve zarif
görünümü ile göze hoş gelen bir tasarımdır.
Usta işi bir baston nasıl olmalı?
Usta işi bir baston, kaliteli bir ağaçtan, kafa-gövde uyumuna sahip,
zarif bir işçiliğin göze çarptığı, motiflerin hatasız işlendiği bir eserdir.

Baston yapımında kullandığınız malzemeleriniz neler? Hangi
ağaçları sıklıkla kullanıyorsunuz?
Ahlat bastonlarının ana ham maddesi ceviz ağacı, manda, koç ve
sığır boynuzudur. Bunların yanında gül ağacı, venge, sapalli, dış budak ve kayın gibi sert ağaçlar da kullanmaktayız.
Ceviz ağacının tercih edilmesinin özel bir nedeni var mı?
Ceviz ağacı zamana karşı çok dayanıklı bir hammaddedir. Üzerindeki
desenler ceviz ağacını diğer ağaçlardan çok daha farklı kılmaktadır ve
bu yüzden bastonculukta genelde ceviz ağacı tercih edilir.
Kemik, boynuzda tercihler hangi yönde beliriyor?
Kemikler, bastonun baş ve gövde kısımlarında kullanılmaktadır.
Kemik unsurlar, bastona kakma tekniği ile işlenir ve gövdede süs
amaçlı baş kısmın kenarlarında bulunur. Manda boynuzu siyah;
koç ve sığır boynuzu beyaz vesair renklere sahiptir. Bunun yanında baş kısmının tümünü ve bazen de bastonun baş ve gövdesinin
tümünü manda, koç ve sığır boynuzlarından da yaptığımız oluyor.
Böyle bir bastonla Kültür Bakanlığı’ndan başarı ödülü aldım.
Az önce kısaca değindiğiniz baston çeşitleriniz hakkında biraz
daha detaylı bilgi verir misiniz?
30 yıllık sanat hayatımda 5 çeşit ile başladığım bastonculukta kafa
ve gövde çeşitliliğini artırarak bugün 100 çeşidin üzerinde farklı tasarımlarımız mevcut. Klasik türdeki modellerin dışında kafa kısımları, birçok kuş çeşidinin yanı sıra kurt başlı, at başlı, ördek kafalı,
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Tezhip işlemeli masifli baston. Bin yıllık kök cevizi.
Tezhip: Meryem Uguz Kaplan.

Asa kılınç. Ceviz ağacı. Kafa koç boynuzu.

şahin başlı ve kartal başlı vb. olan ürünlerimiz de mevcuttur. Gövde
kısımlarında burma, kakma, baklava motifleri, yakma motifler, yılan motifi, ebru, rumi, tezhip ve birçok Selçuklu ve Osmanlı motifleri uygulanmaktadır.

Elinizden çıkan bir bastonu ne özel kılıyor? Diğer bir ifadeyle
Ahlat bastonculuğunun alametifarikası nedir?
Sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz bir insana, Ahlat bastonunu hediye etmek ona sağlıklı ve uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur.
Çünkü hammaddesi, üretim şekli ve sanat değerinin yüksek kalitesi, Ahlat bastonunu, ülkemizde ve dünyada üretilen bastonlardan
farklı kılmaktadır. Emek ve göz nuru ile ürettiğimiz bastonların her
biri bizim için değerli ve kıymetlidir.

Bir Ahlat bastonunun üretim süreçlerine değinir misiniz?
İyi bir usta klasik tür bir Ahlat bastonunu bir günde üretebilir. İşlemeli, hayvan figürlü olan modeller 2-3 günde üretilmektedir. Kılınçlı ve zebra modelleri bir haftada; komple boynuzlu oymalı ve
tezhipli özel tasarımlar da 20-30 gün arasında üretilmektedir.
Bastonlarda hangi desenlere yer veriyorsunuz?
Ahlat bastonlarının üzerindeki motifler Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait, geleneksel Türk motifleridir. Bunun yanı sıra, kimi
zaman baklava ve yılan motiflerine yer vererek, kimi zamansa kakmalı burmalı, dörtlü burmalı, bazen de kakma motifleri çalışarak,
rumi, tezhip ve ebru desenlerine yer veriyoruz.

Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Baston sanatı, tarihi eserlerimiz ve diğer sanatlarımız gibi atalarımızın bu topraklarda kurdukları büyük medeniyetin derin izlerini
günümüze taşıyan zenginliklerdendir. Bizler, hasbelkader bu sanatların ustası olabiliriz. Ancak baston, 82 milyon vatandaşımızın
ortak kültürüdür ve atalarımızın mirasıdır.
Çok teşekkür ediyoruz…

Siz de çırak-kalfa yetiştiriyor musunuz?
Birçok sanatta olduğu gibi maalesef biz de çırak bulmakta sıkıntı
yaşıyoruz.
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Kobra yekpare boynuz baston.
Manda, koç ve sığır boynuzu.
Oyma: Hayati Ünsal.
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Asil kafa parçalı baston. Rumi motif tezhip işlemeli. Dışbudak ağacı.
Tezhip: Meryem Uguz Kaplan.

Tebaş baston. Su dalgası tezyinatlı. Ceviz ağacı.
Tezhip: Meryem Uguz Kaplan.

Mahmuzlu baston. Ceviz ağacı.

Kobra kılınçlı baston. Ceviz ağacı.
Yakma tekniğiyle Selçuklu yıldızı motifli.
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İnsanlar, ilk çağlardan itibaren birbirleriyle iletişim kurmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim
ilk dönemlerde işaret, söz ve diyaloglarla gerçekleşirken bu iletişim türünün yetmediği dönemlerde devreye yazı girmiştir. Yazı da çizgiler, simgeler veya sembollerle desteklenmiştir. Yazı, bir
iletişim ve görsel ifade aracı olarak her zaman ilgi çekegelmiştir.
Tarih boyunca Türk toplumlarında yazı önemli bir yere sahip olmuş ve sıkça kullanılmıştır. Orhun Yazıtları bunun güzel bir örneğidir. Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Arap alfabesini
de kullanmaya başlamıştır.
Hat sanatıyla birlikte Kur’ân-ı Kerîm’i ibadet aşkıyla güzel yazma düşüncesi oluşmaya başlamıştır. Vahiy kâtiplerinden günümüze kadar hat sanatı, zamanla kendine özgü estetik kuralları
olan bir sanat dalına dönüşmüştür. Türkler hat sanatında öncü olmuş ve “Aklam-ı Sitte” denilen
altı tür yazıyı geliştirmişlerdir.
Türkler, Müslüman olmalarının ardından Arap alfabesini bin yıldan daha fazla bir süre kullanmıştır. Türkiye’nin Arapça alfabe yerine Latin alfabesini kullanmaya başladığı 1928 yılından sonra güzel yazma sanatı olarak kaligrafi sanatı Türkler arasında gelişim göstermeye başlamıştır.
Kaligrafi genel olarak “güzel yazı” olarak tanımlanabilir. El yazısı sanatı da denilmektedir. Kelimenin kökeni, Yunanca’dan türetilmiş olup “güzel” ve “yazı” kelimelerinin karşılığı olan, “kallos” ve “graphia” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Kaligrafide sanatçı, bazı kurallar çerçevesinde kendi sanat anlayışını harfler üzerine uyarlamaktadır. Dekoratif amaçlı bir yazı stili olan kaligrafi sanatında yazıyı estetik bir görünüme kavuşturmak esastır. Normal yazılarda işlevsellik ön plana çıkarken, kaligrafik sanatında estetik ve
beğeni ön plandadır.
Yazılı iletişimin görsel bir unsuru hâline gelen kaligrafi, el yazma kitaplardan davetiyelere, süs
eşyalarından levhalara kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her ne kadar el yazısının önemi azalmış gibi
görünse de kaligrafi sanatıyla ortaya çıkan eserlerin estetik yönü gönülleri fethetmeye devam etmektedir.
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Benim için yazı üç harf; AŞK…

Bünyamin Kınacı 1982 yılında Niğde’de doğdu ve 2008’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik ve Çini Bölümünden mezun oldu. Sonrasında çalışmalarını seramik ve
çini sanatçısı Mehmet Koçer ve İsmail Yiğit’le sürdürdü.
Bünyamin Kınacı’nın kaligrafi sanatına ilgisi lise yıllarında başladı. Sonra bu sanat, en
büyük hayali ve hedefi oldu. Üniversitede teorik ve pratik alanda eğitim alınca, seramik
ve kaligrafiyi bir araya getirmeye karar verdi.
Kaligrafi sanatı alanında Savaş Çevik, Etem Çalışkan, Çetin Öztürk ve Murat Ünver’den;
hat sanatında ise hattat Fuat Başar ve Gürhan Pehlivan’dan tecrübeler edindi.
Hâlen Bağlarbaşı Türk İslâm Sanatları İhtisas Merkezi Okulu’nda ve Üsküdar’da bulunan özel atölyesinde kaligrafi eğitimleri vermekte olup yaklaşık on yıldır sanatçı Mehtap Kocaağa ile sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.
Eserlerinde; klasik sanat anlayışını, kendi sahip olduğu sanat ruhu ve anlayışıyla harmanlayıp, her sanatseverin yapılan eserin farklı yönlerinden tat almasını amaçlamaktadır.
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Bünyamin Kınacı.

Bünyamin Kınacı, günümüzün usta sanatkârlarından biri. Çini,
minyatür ve hat sanatlarının yanında desinatörlük çalışmalarında
da adından söz ettiren Bünyamin Kınacı, kaligrafide yoğunlaşarak
ülkemizin bu alandaki önemli temsilcilerinden biri hâline gelmiştir.
İSMEK Bağlarbaşı İslâm-Türk Sanatları İhtisas Merkezi’nde kaligrafi hocası olan sanatkârımızla, estetik, sanat ve kaligrafi çalışmaları üzerine hasbihâl ettik.
Bünyamin Bey, geleneksel sanatlarla ilginiz nasıl başladı?
Çocukluğumdan beri yazı, her zaman ilgi alanıma girmiştir. İç ve
dış mekân yazıları dikkatimi çekmiş ve meRâkımı cezbetmiştir.
Cami içlerindeki ve tarihi yapılardaki yazılar, Türk İslâm Sanatlarını temsil eden görsel sanatlar, benim bu yoldaki ilk adımlarımdı.
Buna istinaden araştırmalarım ve gözlemlerim sonucunda yapmak
istediğim işin bu olduğuna karar verdim. Sanat yolculuğum böylelikle başlamış oldu.
Bir sohbetimizde tipografinin ve tabelacılığın çocukluk hayaliniz olduğunu söylemiştiniz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek
için girişimleriniz oldu mu?
Bence o yıllarda tabela ustaları teknik ve akademik tipografi bilgisine gerçek manada sahip olmadığı hâlde yazı alanında çok ciddi,
güzel örnekler sunmuşlardır ve o dönemde bilgisayar desteği olmadan, tamamı el işi, bana göre sanat niteliğinde olan çok iyi işler
çıkartmışlardır.

Günümüzde hâlâ eski yapılarda bu güzel örneklere rastlamanız
mümkündür. Ben de lise yıllarında bir tabela ustasının yanında çalışma imkânı bulmuştum ve buradan öğrendiklerimi farklı
materyaller üzerindeki çalışmalarıma uyguladım. O dönemde
hayalim tabelacı olmaktı. Ta ki; hat sanatı ve kaligrafi sanatının
inceliğini keşfedene kadar… Şu an yine yazı sanatı ile meşgul
olduğum için insanların talepleri doğrultusunda bu tarz çalışmalar yapmaktayım.
Çini, seramik, desinatörlük ve hattatlık tecrübeleriniz var.
Şimdi harflerle uğraşıyorsunuz. Önceki yıllarda edindiğiniz
sair sanat tecrübeleriniz kaligrafiye ne türden katma değerler
üretti?
Şunu belirtmeliyim ki farklı sanat dallarında ne kadar donanımlıysanız, bu donanımınızın yapmakta olduğunuz sanata olumlu
etkilerini de görürsünüz. Yazıyı tasarlarken, eskiz sunumu hazırlarken, eserin tasarım ve uygulaması esnasında bunların faydasını
görüyorsunuz. Motiflere hâkimiyet, fırçanın dilinden anlamanız,
renk bilginiz, el hâkimiyetiniz kaligrafi sanatını icra ederken sizi bir
adım öne taşıyor.
Çini ve seramikte ustanız kimlerdir?
Çini ve seramikte kıymetli ustalarım Mehmet Koçer ve İsmail Yiğit’tir. Kendileri hâlâ Kütahya’daki atölyelerinde çini sanatını icra
etmektedirler.
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Bünyamin Kınacı çalışırken...

Hat sanatıyla ilgilendiğinizi biliyoruz. Kimlerden ders
aldınız?
Hattat Fuat Başar ve Hattat Gürkan Pehlivan’dan istifade ettim.
Sizce sanat ve estetik nedir?
Sanat; yaratılmış her şeydir. İnsanoğlunun sanatı, bunu görebildiğinde başlar. Kişinin yaratılmış olandan esinlenerek kendi ruhundan, kendine bahşedilen zevkler ve zenginliklerden kavrayabildiği
kadarıyla estetiği baz alarak ortaya koyabildiği şeylerdir. Amacı aşmadan, aşkla yapılan her şeyde estetik ve sanat vardır.
Bir çalışmaya sanat eseri diyebilmek için hangi özellikleri haiz
olmalıdır?
Bir işin sanat eseri olabilmesi için; teknik olarak ortaya konan işin
tamamıyla el işi olması ve kullanılan malzemelerin yapılan sanat
için en uygun malzemeler olması gerekmektedir.
Ayrıca mânâda karşı tarafa mesaj verebilmelidir. Sanat eserinde kişi
kendinden bir parça bulmalı ve bahsi geçen bu eser, onu düşünmeye sevk edebilmeli ve kişinin ruhuna dokunabilmelidir. Bunları
gerçekleştiren eser, sanat eseridir. Bunun yanı sıra, sanat bir kitleye
değil bütün insanlığa hitap etmelidir.
Kaligrafi nedir? Kaligraf kime denir?
Kaligrafi çizgilerin hayat yolculuğudur. Düşüncenin dili ve yazıya

dönüşmüş hâlidir. Yazı, kalıcıdır. Yazı, tarihtir. Yazı, kanıttır. Kaligrafi sanatı ile uğraşan kişilere de “kaligraf” denmektedir.
Hangi metinleri kaleme alıyorsunuz?
Günlük serbest çalışmalarımda özellikle bir metin belirlemiyorum.
Kulağa hoş gelen, mânâ bakımından anlamlı, okunduğunda okuyanın dikkatini cezbedecek cümleler ve metinleri tercih ediyorum.
Aynı zamanda siparişler doğrultusunda farklı metinler, şiirler,
mektuplar, kişiye özel yazılarla beraber çok çeşitli metinleri kaleme
alıyorum.
Harfler, hâl lisanları ile size neler söylüyor?
Harfler benim için farklı bir âlem… Her harfin bir hikâyesi var.
Hayatımdaki bakış açım, harflerle tamamlanıyor. Harflere baktığımda sürekli onları kafamda farklı bir yere koyup, etrafımda gördüğüm her yazıda bulunan her harfi farklı biçimlerde düşünerek,
nasıl daha estetik görünebileceklerini hayal ediyorum.
Harfleri düşününce bambaşka bir hâlet-i rûhiyeye bürünüyorum.
Zaman zaman onları yan yana diziyorum, zaman zaman yukardan aşağı, sağdan sola, soldan sağa… Aslına bakarsanız harfler
kendimi en iyi anlatabilmek için elimde olanlar. Harfleri yazmaya
başladığımda, onlardan cümleler oluşturduğumda, onlara ruh ve
ahenk katıp kendimden bir parça ekleyebildiğimde, kendimi huzurlu hissediyorum.
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Gönül ateşi.
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Kaligrafide sizin alametifarikanız nelerdir? Sanatseverlerin,
imzasız bir yazının size ait olduğunu anlamalarına rehberlik
edecek bir yorumunuz/nüansınız var mı?
Uzun zamandır kaligrafi sanatına emek veren biri olarak ister istemez kendinize has bir tat ve tarz kazanıyorsunuz. Bu sizin sanatınızla ilgilenen insanların sizin yazılarınızı gördüğünde tanınmasını
sağlıyor. Bu sanatçının zamanla edinebileceği bir yetidir. Yazılardaki farklılık çizgilerden ibarettir. Sizin hâlet-i rûhiyeniz, yazdığınız
metnin farklılıkları, önünüzdeki kâğıdın özelikleri ve mürekkebin
hâliyle hemhâl olup çizgilerdeki farklılıkları oluşturursunuz. Çizgilerin yumuşak yahut sert oluşu, renk farklılıkları ve estetik anlayışları bu sebeptendir. Yazdığımız eserlerde imzamız bir nişane olarak
bulunmaktadır.
Eserlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yıllardır yazı ile meşguliyetimden dolayı, yılların verdiği tecrübeleri eserlerime yansıtmaya çalışıyorum. Her yaptığım işte kendimi
yenilemeye çalışıyorum ve her seferinde yaptığımın üzerine neler
koyabilirim diye düşünüp bir sonraki adımımı ona göre atıyorum.
Ama şundan eminim ki; hiçbir zaman “Bu iş tam oldu!” diyemeyeceğim. Aslında bu iş tam oldu, demek de istemiyorum. Çünkü bir
sonraki için heyecanlandıracak farklılıkları hissetmek, beni ziyadesiyle keyiflendiriyor.

Serginizde yer alan “Sanat İnsanı Onarır” başlıklı çalışmanız
dikkat çekici. Sanatın insanın mana yönüne dair katkıları sadedinde neler söylemek istersiniz?
Günlük hayatta insanoğlu yoğun bir tempoda çalışarak hem bedenen hem de ruhen kendini yormaktadır. İnsanoğlu bu yoğunluğun
arasında kendini onarabilmeli ve ruhuna dokunabilecek şeylere
az da olsa temas edebilmeli. İşte sanat tam da burada devreye girmektedir. Kişi bunu fark edebildiği an, sanatın kendisini onardığını
keşfeder. Sanatın her alanında Yaratıcı’nın bir dokunuşu olduğuna
inanıyorum. Sanatla uğraşan, sürekli üretim içerisindedir. Üreten
insanın da tüketim zamanları azdır. Böylelikle üreten kişi dinamiktir ve sürekli düşünce hâlindedir. Bu da onarmanın yansımalarıdır.
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Yazının her insana iyi geleceğine inanıyorum. Çünkü düşüncenin
en yalın hâlidir yazı. Burada önemli olan yazının mükemmel olması
değil; önemli olan, yazıya dökülen ifadelerin kulağa hitap ettiği kadar göze de hitap etmesidir. Bu sebeple herkesin yazıyla hayatının
bir döneminde ilgilenmesini arzu ederim. Temel eğitim sistemimizin içerisinde yazı eğitiminin olmasının, öğrencilere farkındalık katacağına inanıyorum. Böylelikle de kaligrafi sanatında geleceğe dair
doğru adımların başlangıcı inşa edilecektir.
Çok teşekkür ederiz…
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Görmek.
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Siyah nur.

Susma söyle.

İdrak.
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Korku ve ümit arasında.
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Gölgelerin seması.
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İpek, her ne kadar rivayetlere göre tesadüfen bulunmuş olsa da insanoğlunun elde
ettiği en değerli kumaş türü olarak nitelendirilebilir. Çağlar boyunca uğruna savaşlar verilen, üretimi sır gibi saklanan, hatta bazı dönemlerde altınla aynı ayarda
görülen ve para yerine kullanılan bu kumaşın yerini tutabilecek başka bir ürünün
geliştirilemediği söylenebilir. Nasıl ki altın ve elmas bir mücevher olarak değerini
hiçbir şekilde yitirmemişse, ipek de her zaman en gözde kumaş olarak ilk sıradaki
yerini koruyacaktır.
İpeğin ilk olarak Çin’de M.Ö. 2600’lerde ortaya çıktığı düşünülmektedir. M.S. 300
dolaylarında önce Japonya’da, daha sonra da Hindistan’da ipekböceği yetiştirilmeye
başlanmıştır. Böylelikle zaman içinde Asya’yı boydan boya aşıp Anadolu üzerinden
Avrupa’ya uzanan en önemli kervan yoluna “İpekyolu” denilmiştir.
İpeğin Anadolu topraklarına gelişi Bizans İmparatoru Justinien (527-565)’le gerçekleşir. Bu dönemde Hint ve İranlı tüccarlar tarafından Batı’ya doğru yol alan ipek sayesinde Constantinopolis’te ileri düzeyde ipek dokumacılığı görülür.
Türk ipek dokumacılığı ise mâhir ustaların elleriyle Selçuklulardan Osmanlı Devleti’ne ve oradan da günümüz Türkiye’sine kadar uzanmaktadır. Hatay, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Amasya, Anadolu’nun geleneksel ipek dokumacılık sanatında öne çıkan merkezlerin başında gelmektedir.
İpeğin üretim sürecine baktığımızda oldukça zahmetli, meşakkatli ve sabır isteyen
bir yolculuğa şahitlik etmiş oluruz. Öyle ki, bir yıl boyunca serin bir yerde bekletilen
yumurtadan çıkan ipekböceklerinin dut yapraklarıyla sürekli olarak beslenmeleri,
kozalarını üzerine örebilmeleri için çalı çırpıyla üstlerinin örtülmesi, ipek böceğinin
yavaş yavaş, sabırla kendisini bir anlamda içine hapsettiği kozayı örme süreci ve en
sancılı süreç olarak kaliteli bir ipeğin elde edilebilmesi için kozanın, içindeki böcekle
birlikte kaynar suya atılması ve sonucunda ipeğin elde edilmesi…
Kozayı oluşturan incecik ipek ağlar, sıcak suyun etkisiyle tel tel açılır. Bir süpürge
yardımıyla kozaların uçları belirlenip çıkrığa bağlanır, 25-30 civarı koza aynı işlemle
sarılır ve çıkrık döndükçe ham ipek kendini göstermeye başlar. Bu incecik ipekler,
ilkel, geleneksel yöntemle, el gücüyle döndürülen bir düzenek sayesinde sarılır. İşlem, kozanın içindeki ölü böcek açığa çıkıncaya kadar devam eder. Bir kozadan 1500
metre uzunluğunda incecik ip elde edilebilir. Hayli emek isteyen bu iş neticesinde,
saatler sonra ancak iki kilogram ipek elde edilir. Ham ipek iplikler sarıldıktan sonra
kuruması için bekletilir. Kuruyan ipekler, asırlık “el tezgâhları” ve ”kara tezgâh”lar
kullanılarak kumaş hâline getirilip, kıymet bilir müşterilerin hizmetine sunulur.
İpek, yumuşaklığı, parlaklığı ve narinliğiyle özellikle giyim ve halı sektöründe vazgeçilmez olmaya devam etmektedir.

YILMAZ BÜYÜKAŞIK

“

“

Tırtıldan ipeğe uzanan bir yolculuk…

Yılmaz Büyükaşık, Hatay’da 5 nesildir ipek dokumacılığı sanatıyla geçimini sürdüren bir aileye mensup. İpekçilikle ilgili tüm bilgileri babası, ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Hasan Büyükaşık’tan öğrenen Yılmaz Büyükaşık, Hatay’da geleneksel ipek
dokumacılığına azim ve sabırla hizmet etmeye devam ediyor.
Yurt içinde ve yurt dışında pek çok fuara katılarak geleneksel ipek dokumacılık sanatının tanıtımına katkıda bulunan Yılmaz Büyükaşık, Hatay İpekböcekçiliğini Koruma ve Geliştirme Derneği’nin kurucuları arasında yer alıyor.

YILMAZ BÜYÜKAŞIK

Yılmaz Büyükaşık.
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Hatay, ülkemizin en önemli ipekçilik, ipek üretim havzalarından biri.
Tarihi şehirde ipekçilik yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
Ve böylelikle ipekçilik zanaatı Hatay’da usta ellerde yaşatılıyor.
Tırtıl ipek kozasını; Yılmaz Büyükaşık da hayalleriyle birlikte sanat
ve zanaatını örüyor ilmek ilmek. İpek, Yılmaz Usta’nın önce ellerinde sonra tezgâhında birbirinden âlâ estetik güzelliklere bürünüyor.
Yılmaz Usta, ipekçiliğe dair hemen her şeyi babası Hasan Usta’dan
öğrenmiş.
Yılmaz Ustanın dükkânı, dünyanın ilk ışıklandırılan Kurtuluş; namı
diğer Herod Caddesi’nde bulunuyor. Hatay’a gelen yerli ve yabancı
turistlerin mümkün mertebe ziyaret ettikleri mekânda bir yandan
ipekçilik, ipek dokumacılığı, el yapımı, baba yadigârı ipek dokuma
tezgâhında yaşatılırken, diğer yandan da bölgeye ve Hatay’a özgü
dünden bugüne kullanılan dekoratif eşyalar misafirleri birkaç asır
öncesine götürüyor.
Yılmaz Büyükaşık, Hatay’ın ipekçilikte nâm yapmış usta isimlerinden biri. Ailesi geçimini altı asırdır ipekçilikle temin etmekte olan
Yılmaz Bey ile Hatay’ın tarihi caddesi üzerinde dokuma tezgâhının
ve birbirinden güzel ipek ürünlerinin bulunduğu dükkânında, içinden ipekler ve kozalar geçen bir sohbet gerçekleştirdik.
Sohbetin özü; “Büyükaşık ailesi ipek böcekçiliğine âşık olmuş,
ömürleri oldukça kısa olan ipek böcekleri, hayatlarında kendilerine
yoldaş olmuş” cümlesi olsa gerek.
Yılmaz Bey ipekçilik meslek ve zanaatına nasıl başladınız?
İpekçilik Hatay’da genellikle nesilden nesle, babadan oğula geçen
bir zanaat. Bizimki de öyle oldu. Ülkemizde unutulmaya yüz tutan

G E L E N E K S E L
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ipekçilik, Hatay’da da tabirin tam manasıyla son mirasçılarının ellerinde hayata tutunmaya çalışıyor.
Aileniz ne kadar zamandır ipekçilikle meşgul?
Çok uzun zamandan beri… Altı asırdır ailem ipekçilikle meşgul.
Mesleğin inceliklerini kimden öğrendiniz?
Bildiğim hemen her şeyi aynı zamanda ustam olan babamdan öğrendim.
Biraz babanızdan söz eder misiniz?
Babam, mesleğini omuzlarının üzerinde kutlu bir değer olarak taşıyan bir zat. “Kültür Bakanlığı sanatçı kartı” hamili aynı zamanda.
Babam Hasan Büyükaşık, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki
yıl önce “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildi.
Babanız Hasan Ustanın ipekçilik serüvenine kısaca değinir
misiniz?
Babam, namı diğer Hasan Usta, bundan 70 yıl önce henüz yedi yaşındayken ata mesleğimize sevdalanmış. Her ustadan, her ocaktan
ipekçilik mesleğinin usul ve esaslarını öğrenmek için tezgâh tezgâh dolaşarak henüz yedi yaşındayken dokuma tezgâhının arkasına
geçmeye başlamış. On yaşına gelince ise elleri ipek tezgâhına yakışmaya, birbiri ardına ipekleri dokumaya başlamış. Kendi örnekliğim,
kardeşlerim Tuncay ve Ali misallerinde de olduğu gibi, Hasan Usta,
onun da ustası merhum dedem Ali Büyükaşık.

D O K U M A C I L I Ğ I
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Yılmaz Büyükaşık
ipek dokuma
tezgâhında.

İpek kumaşları
sabırla dokunuyor.
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İpekten üretilen
ürünler.

İpekten üretilen
ürünler.
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Bu durumda ailenizin ipekçiliğe âşık olduğunu söyleyebiliriz…

Yılmaz Bey, ipekböcekçiliğinin tırtıldan ipeğe ulaşan yolculu-

Takdir sizin. Çevremizdekiler de Büyükaşık ailesi olarak soy isim-

ğunu anlatır mısınız?

lerimizle müsemma bir keyfiyette ipekçilik zanaatına âşık bir ya-

İpekçiliğin yumurtadan tırtıla, kozadan kelebeğe uzanan tabii bir

şam sürdürdüğümüze vurgu yapıyor. Usta-çırak usulüyle ahilik ve

süreci var. Hataylı ipek üreticisi hemşehrilerimiz, tırtıl yumurtala-

fütüvvet ahlâkı çerçevesinde ailemizde hemen herkes ipekçilikle
hemhâl oluyor. Üzüldüğümüz husus, ipek ustalarının sayısının sürekli azalıyor oluşu.

rını kutular hâlinde köylülere, üreticilere veriyor. Bir kutuda sayıları otuz bine kadar ulaşabilen yumurta bulunuyor. Yumurtaların
içerisinden çıkan böceklerin gıdası dut yaprağı. İpek böceği dut
yaprağıyla 45 gün boyunca besleniyor. Böceklerin bulunduğu odaların ısı derecesi oldukça önemli. Odanın 20 ila 25 derece arasında

Bu meyanda mesleğin yaşatılmasına yönelik neler yapıyorsunuz?

bir sıcaklıkta bulundurulması gerekiyor. Tırtıllar burada tabir ye-

Öncelikle ailemizle birlikte Hatay bölgesinde sayıları bir elin par-

rindeyse uykuya yatıyor. Tırtıllar, beş yaşına gelinceye kadar dört

makları adedince olan, sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok

uyku dönemini geride bırakmış oluyor. Tırtılın ağırlığının önemli

yerinde unutulmaya yüz tutmuş kadim bir mesleği azimle devam

bir bölümünü ipek hammaddesi oluşturuyor. Tırtıl, dut yaprakla-

ettirmeye çalışıyoruz.

rıyla beslenerek büyümesini sürdürürken bu kez kendini içerisine

Ailemizin öncülüğünde Hatay İpekböcekçiliğini Koruma ve Geliştir-

hapsedeceği kozasını örmeye başlıyor. Tırtıllar kozasını örmek için

me Derneği’ni kurduk. Kardeşim Ali Büyükaşık, hâlihazırda mezkûr
derneğin başkanlığını sürdürüyor. Derneğimizin yegâne amacını, el
dokuma yerli ipek zanaatının unutulmaması oluşturuyor.
İpekçilik zanaatının anahtar kelimelerinden biri; aşk! Bu noktada

iskele kuruyor. Tırtıl, beş günde tamamlayacağı kozasını örebilmek
için yüz binden fazla baş hareketi yaparak ağzından ipek sıvısı salgılıyor. Bu esnada bir tırtıl, yaklaşık bin beş yüz metre uzunluğunda
ipek lifi üretmiş oluyor. Ve bu şekilde tırtılın içinde bulunduğu ipek
kozası olgunlaşıyor. Yaklaşık 4-5 günde kozasını örüyor. Kozasının

babamın bir sözünü aktarmak isterim: “Bir işi ya severek yapacak-

içinde yaklaşık on gün kalıyor. Ve kısa bir süre içinde üreticileri ta-

sın ya da uğraşmayacaksın. En iyisini yapmaya çalışacaksın. İpekçi-

rafından kozalar toplanıyor. Toplanan kozaların içinden ipekleri

lik sevmeden, gönül vermeden yapılamaz.”

çekiliyor. Kozanın on günde çalışılması lazım.
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İpekten mamül
peştemaller.
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Koza bahsettiğiniz gibi on günde çalışılmazsa ne oluyor?
Koza çalışılmazsa tırtıl kelebek oluyor. Kozasından kelebek olarak çıkan tırtılın ömrü sadece üç gün… Bu süre zarfında kelebek
yumurtluyor ve ölüyor. Hemen herkesin işittiği “Kelebek ömrü”
deyimi buradan neş’et ediyor. Tırtılın yumurtaları bir sonraki
üretimler için muhafaza ediliyor. Bundan sonra ipekler haddeden
geçirilip pişiriliyor, boyanıyor, dokuma tezgâhlarında dokunuyor.
Yaklaşık otuz-kırk kadar kozanın ya da istenilen kalınlığa uygun
miktarda kozanın üzerinde çalışılarak ipek elde ediliyor. Böylelikle el çıkrıklarında ipeğin çilesi elde edilmiş oluyor. Bundan sonra
makara, çözgü ve el tezgâhlarında hazırlanarak farklı ham ipek
kumaşlar dokunuyor.
Tezgâhlarınız hangi özelliklere sahip? Günde ne kadar ipek
kumaş dokuyorsunuz?
Hatay’da tezgâhlar 100-150 yıllık el tezgâhları. Mekik elle atılıyor. Bununla birlikte Bursa üretimi adına “kara tezgâh” denilen üretim makineleri de var. Kara tezgâhlar, el tezgâhlarına oranla daha fazla miktarda
ürün çıkarıyor. El tezgâhında günde üç-dört metre ipek kumaş dokunurken kara tezgâhta bu miktar 10-12 metreyi buluyor.

Dükkânınızı da atölyeye çevirdiğinizi görüyoruz. Ziyaretçileriniz tezgâhla ilgileniyor mu?
Dükkânımıza gelen ziyaretçilerimiz en çok dokuma tezgâhıyla alakadar oluyor. Burada bizzat kendi ellerimde dokuduğum ve hemen
her birinde ipek böcekleriyle birlikte kendi emek ve göz nurumu barındıran hamam peştamallarını, saf ipek fularları, ipek şal eşarpları,
başörtülerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine arz ediyorum.
Oldukça hassas bir maddesi olan ipek kumaşını kolayca dokumak herkesin harcı mı?
Ustalık kazanmış herkesin harcı. İpek kumaşları dokumak özenli
bir uğraş istiyor. Çünkü ipek çok hassas bir madde. Burada dikkat
edilmesi gereken hususlar var tabii ki. El tezgâhlarında ipekler dokunurken koza ipek iplikleri elle çekildiği için ince oluyor, kalın oluyor, kırçıllı oluyor, bunlara dikkat edip kumaşın düzgün bir şekilde
dokunması lazım. Kumaşlar tezgâhtan çıktıktan sonra odun külüyle,
defne sabunuyla yıkanarak hamlığı alınıyor. Bu aşamada eninden
ve boyundan 3-4 santimetre kadar çeken ipek kumaşlar satışa hazır
hâle getiriliyor. Arz ettiğim gibi dokunan ham kumaşlar önce yıkanıyor, sonra apreleniyor ve böylelikle satışa hazır hâle getiriliyor.
Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Bey…
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Çile hâlinde işlenmemiş
ham ipek ve ipek kozaları.
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İpek kumaştan üretilmiş
günlük kullanım ürünleri.

İpekli giysi.
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İpekli giysiler.

İpek ürünleri.
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Anadolu, zaman içerisinde pek çok sanatın doğmasına ve gelişmesine şahitlik etmiş
bir coğrafyadır. Kitre bebek sanatı da Anadolu’da Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ve geçmiş kültürü, gelecek nesillere üç boyutlu bir şekilde aktaran, bir dönem
okul müfredatlarında bile öğrencilere ders olarak öğretilmesi suretiyle yaygınken
sonrasında unutulmaya yüz tutan bir sanat olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitre bebek sanatında ilk eserleri ortaya çıkaran kişi, Türk kadın ressamlarından
Zehra Müfit Hanım’dır. 1900’lü yılların başında şimdiki ifadesi ile “diarama” çalışmaları yapan sanatçı, katıldığı sergilerde pek çok sanatkâr tarafından iltifat almıştır. Aldığı iltifatlar onu bu alanda daha profesyonel işler yapmaya sevk etmiştir. Kitre bebekleri ile uluslararası yarışmalarda derece alan Zehra Müfit Hanım’ı kıymetli
öğrencisi Nimet Sanlıman Hanımefendi takip eder. Zehra Müfit Hanım, ev hanımlarının ekonomiye kazandırılması amacı ile bu sanatın mesleki eğitim müfredatına
girmesini sağlamış, kendisi de çeşitli ders ve kurslarla hanımlara bu sanatı öğretmiştir. Kitre bebek sanatı, uzun yıllar boyunca Türk Milli Eğitim sistemi müfredatında ders olarak okutulmuş, bu suretle pek çok kişi tarafından tecrübe edilmiştir.
Kitre bebekler, her ne kadar minyatür heykel olma özelliği taşısa da heykel alanına
dâhil olmamış ve biblo olarak nitelendirilmiştir. Açık alanda sergilenememesi ve figürlerin giydirilmesi zorunluluğunun bu sınıflandırmada etkili olduğunu söylemek
mümkündür. Geleneksel kıyafetler giydirme eğiliminden dolayı bu sanatın modern
ya da geleneksel sanatlar alanının hangisi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği konusu ise hâlâ tartışılmaktadır.
Pek çok kişi tarafından öğrenilmiş olmasına rağmen, pek az kişi tarafından icra edilen bu sanatın en büyük zorluğu resimden heykele, marangozluktan saraciyeye, stilistlikten terziliğe, kuyumculuktan nakkaşlığa ve daha nice meslek grubu hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmesidir.
Günümüzde ülkelerin kendi kültürlerine sahip çıkma çabasından nasibini alan kitre
bebek sanatında eser üretimi ve literatür oluşturma konusunda ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya üzerinde bu sanatı icra eden tek ülke olduğumuzu kanıtlamak
üzere patent çalışmaları devam etmektedir. Türk kültüründen doğmuş, yaklaşık yüz
yıllık taze bir sanat olan kitre bebeğin, zamanla Klasik Türk Sanatı içerisinde yer alması bu alanda emek veren sanatkârların en büyük arzusudur.

NAC İ Y E A K S A K A L O Ğ LU

“

Kitre bebek yapımı, bir anlamda halk kültürünü kayıt
altına alma sanatıdır.

“

Naciye Aksakaloğlu, 1981 yılında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınlar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Hayrabolu Kız Meslek Lisesinde tamamladı. Lise öğreniminin ardından 1998 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Ürünler
Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2002 yılında mezun olup 2003 yılında öğretmenliğe atandı.
Öğretmenliğe Konya ilinde başladı. Sırasıyla iş eğitimi, resim, halk eğitimi el sanatları kursları, özel eğitim ve ayakkabı tasarımı alanlarında eğitim verdi. Aldığı eğitimin müfredatında
yer almayan pek çok alanda (diksiyon, seslendirme, ayakkabı tasarımı, tepme keçe, takı tasarımı, ebru, seramik, sanatsal bebek yapımı vb.) eğitim ve sertifikalar aldı. İlköğretim, halk
eğitimi, özel eğitim, meslek lisesi ve olgunlaşma enstitüsü gibi pek çok kurum ve kademede
görev yaptı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde açılan Hanım Sultanlar Müzesi için hazırlanan
kitre bebeklerin yapımında görev alan Aksakaloğlu, hâlen İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.
Öğretmenlik dışında, internet ortamında alanıyla ilgili doküman hazırlamak ve paylaşmak
suretiyle kitre bebek eğitimine katkı sunmaktadır. Zaman zaman yazdığı şiirleri ve deneme
yazılarını da edebiyat sitelerinde yayınlamaktadır. Kitre bebek başta olmak üzere pek çok eserle karma sergi, ulusal ve uluslararası festival ve çalıştaylara katılmıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen kitre bebek patent çalışmaları konusunda destek sunmuştur.
Sanatçı, “Kültür ve eğitim alanında dünya başkentlerinden biridir” dediği İstanbul’da yaşamaktadır.

NACİYE AKSAKALOĞLU

Naciye Aksakaloğlu.
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Geçmişi bir asır öncesine sarkaçlanmakta olan belgesel bebek;
nam-ı diğer kitre bebek sanatının üçüncü kuşak temsilcisi olan Naciye Aksakaloğlu ülkemizin önde gelen belgesel bebek ustalarından
biri. Sanatkâr, 15 yıldır el emeği, göz nuru bebek yapımıyla hemhâl
oluyor.
Aksakaloğlu, elinden çıkan bebeklerin üzerinde Trakya’nın ve Anadolu’nun pek çok bölgesinin kaybolup giden giyim kuşam kültürünü sergilemenin gayreti içerisinde bulunuyor. Naciye Hanım’ın
gönlü, bu toprakların muhtelif yörelerinin insanlarının asırlar
boyunca tercih edegeldiği birbirinden güzel, değerli kıyafet kültürünün kaybolup gitmesine rıza göstermiyor. Milli ve yerel giysi
kültürümüz üzerinde araştırmalarda bulunarak, elde ettiği sonuçları el yapımı bebeklerine giydiriyor. Böylelikle yerel giysilerin karakteristik özelliklerinin derlenip kayda alınmasına katkı sağlıyor.
Masal kahramanlarımızı, Anadolu insanının kültür ve karakterini
oyuncak bebekler üzerinde günümüz insanının irfanına arz ediyor.
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde belgesel bebek yapımı alanında pek çok projede yer alan Naciye Aksakaloğlu ile belgesel ve geleneksel kitre bebek yapım süreçleri ve yer aldığı projeler
üzerine hasbihâl ettik.
Naciye Hanım, belgesel bebek alanına nasıl yöneldiniz?
Tamamen kısmetti diyebilirim. Birkaç yıl önce Enstitü Müdürümüz
Yusuf Gürlek Bey, Üsküdar Belediyesi’nin talepleri üzerine “Kâtibim”
temalı bir bebek hazırlamamızı rica etti. El sanatları atölyesi olarak
ortak kararımız kitre (belgesel) bebek yapmaktan yana oldu. Üsküdar’la bütünleşmiş kâtipleri araştırdık, ne giyerlerdi, nasıl bir duruşa sahiplerdi ve o dönemde kadın kıyafetleri nasıldı diye. Araştırma
K İ T R E

sonucunda bir erkek bir de kadın figürümüz oldu. Eli bastonlu İstanbul beyefendisi kâtipler ve yanlarında zarif duruşlu, akıllara dantelli
şemsiyeleriyle resmedilmiş edalı hanımlar... Gerçekten, sergilenmeye
değer, hoş bir çalışmaydı ve devamında yeni projelere vesile oldu. Biz
el sanatları öğretmenleri, birçok alanda bilgi sahibi olarak yetiştiriliyoruz ve dolayısıyla çalıştığımız kurumlarda hemen her projede ve
çalışmada tuzumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki birçok alanda
az biraz bir şeyler bilmek çok zaman işimize yarasa da, tek bir alanda profesyonel bir bakış kazanmamıza engel teşkil edebiliyor. Kitre
bebek bu sancının tam ortasındayken yakaladı beni, iyi bir bebek yapabilmek için akla hayale gelmeyecek, pek çok alanda az da olsa bilgi
sahibi olmak gerekiyordu “veee” o bendim. Bana kalan, kitre bebeği
muntazam ve gerçekçi bir tarz üzere çalışmaktı ki bunun için yeterli
istek ve desteğe de sahiptim.
İlk tecrübeleriniz ne yönde gelişti?
İlk yaptığım bebeklerden memnun olduğumu söylemek zor. Lise
yıllarında yapımını öğrenmiş olsam da uzunca yıllar bebek alanında
üretim gerçekleştirmemiştim. Kâtibim projesinin bitiminde “Kitre
Belgesel Bebek”in mimarı saygıdeğer Zehra Müfit Hanım’ın kendisinden el almış tek öğrencisi muhterem hocamız Nimet Sanlıman
ile tanışmak nasip oldu. “Sanatkâr diye kime denir?” sorusu bende
cevap buldu kendisini tanıyınca. Ellerimi tuttu ve “Çok geç kaldınız
çocuklar!” dedi. Kadranların gösterdiği rakamlardan bahsetmiyordu, ilerlemiş yaşından ötürü hocalık yapamayacağından, bizi talebe
olarak kabul edecek gücünün olmayışından kaynaklanan bir sitemdi bu. Kitre bebek yapmaya ömrünü adadığını, çok öğrenci yetiştirdiğini ama el verecek bir öğrencisi bile olmadığını anlattı, hüzünlü
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ses tonuyla. Ellerimi avuçlarına sardı ve “Böylesi içi parıldayan gözlerle bana gelmenizden mutlu oldum ama çok geç kaldınız!” dedi
yeniden. İçim burkuldu, tarifsiz bir duygu kapladı gönlümü, ılık ve
güçlü bir akış hissettim. Yıllardır sözlük anlamını bilip cümle içinde
keyifle kullandığım kelimenin manasıydı sanırım ellerinden yüreğime akan o duygu; “feyz”di. Muhterem hocamızın ellerimi tuttuğu
o günden beri çok başka bir duygu ve gayretle çalışıyorum inanın.
Ben Nimet Sanlıman hocamızın elini öptüğüm gün başladım kitre
belgesel bebek yapmaya ki belgesel ifadesi de onun tabiridir. Kendisine sonsuz hürmetlerimi sunarım.

Geleneksel kitre bebek yapımı deyince ne/neler anlamamız
gerekiyor?
Kitre bebek, kitre ve pamuk ile yapılan bebeklerin, kültürümüze
ait bir mesleği ya da bir karakteri canlandırmak üzere düzenlenmiş
kompozisyonları içeren figürler olarak hazırlanmasıdır. Ya belirli
bir yörenin giyim kuşam kültürünü yansıtan ve genellikle ayakta
duran bebekler ya da ekseriyetle Osmanlı dönemine ait unutulmuş
meslekleri canlandırmaya yönelik diorama tarzı bebekler yapılagelmiştir. Tarihimizin büyük şahsiyetlerinin çalışıldığı figürlere de
sıklıkla rastlarız.

Bebeklerin tasarım, üretim süreçlerine değinir misiniz?
Bir bebek ya da kompozisyon yaparken iki yöntem izliyorum. İstek
veya plan dâhilinde çalışıyorsam bebeğin yaşı, konumu, hayatı, kıyafetleri vs. hakkında ayrıntılı bilgi topluyor, öyle yola çıkıyorum.
Eğer belirgin bir konuyu çalışmıyor isem kendimi akışa bırakıyorum
ki en sevdiğim yöntemdir bu. Sessizce dinlerim o zaman kulağıma
gelen fısıltıları… O biliyor kim olduğunu, ne anlatmak için geleceğini, bana vereceği dersleri… Benim sessiz bekleyişim ve meraklı
bakışlarımın altında yavaş yavaş şekil alıyor, kıvrılıyor, gülüyor,
büyüyor ama en ufak sabırsızlığımda hiç affetmiyor, somurtuyor,
üzülüyor ve üzüyor beni. Ben tabi olunan değil tabi olan olduğumda tatlı tatlı tebessüm ediyor… Bebeği yapınca iş bitmiyor, bilakis
daha yeni başlıyor. Dinledikçe duyuyorum kim oluğunu, söylüyor
ne hâlde olduğunu, benden ne istediğini… Giyeceği kıyafetler, aksesuarlar, ayrıntılar böylece şekilleniyor.

Kitre bebek nedir? Kitre bebek yapım süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?
Oyuncak bebek değiller, öncelikle bunu ifade edelim. Bunun iki sebebi var: Birinci sebebi; darbelere çok dayanıklı olmamasıdır, ikinci
sebebi ise çok meşakkatli ve bir hayli uzun üretim sürecinin olup
sanatsal kaygılarının yüksek olmasıdır. Yurt dışında bizim dilimize
sanatsal bebek olarak çevirebileceğimiz bir ifadesi vardır. Değeri yüksek olduğu için koleksiyon bebek olarak da adlandırmak mümkün.
Kitre bebek ismini, şekil vermek için kullanılan kitre maddesinden
ötürü almıştır. Bebekler genellikle yapıldığı malzemeye göre adlandırılırlar, bez bebek, porselen bebek ve son dönemlerde revaçta
olan polimer kil bebek gibi…

Kullandığınız malzemeler nelerdir?
Temelde kitre, pamuk, tel, çeşitli boya ve kumaşlar kullanıyoruz.
Eğer diorama tarzı çalışıyorsak taş, toprak, tahta, minyatür objeler
gibi çok çeşitli malzemelerde giriyor listemize.

Kitre bebeği saydığınız diğer bebeklerden ne ayırır?
Kitre bebekleri birçok bebek cinsinden ayıran en temel özellik ise
heykeltıraş usulüne göre çalışılmasıdır. Öncelikle baş çalışılır, kitre
oldukça sıvı bir malzemedir ve kuruduğunda su kaybı fazla olduğu
için verdiğiniz şekil ekseriyetle bozulur. Bu sebeple belli bir mesafeye kadar çalışıp kurutup tekrar eklemeler yaparak çalışmak durumunda kalıyoruz.

Karakter ve dönem giysileri konusunda ne tür çalışmalar
yaptınız/yapıyorsunuz?
Belirli bir karakteri çalışacak isem öncelikle o karakter, yaşadığı
dönemin yaşayış tarzı ve kıyafetleri hakkında ayrıntılı bilgi topluyorum. Dolayısıyla her bir karakter için birer arşiv dosyası oluşturduğumu söyleyebilirim. En çok Trakya bölgesi insanlarını ve yaşayış tarzını yansıtan bebekler yapmaktan keyif alıyorum. Neticede
bildiğim bir kültür olduğu için daha doğru bilgiler ışığında çalışma
fırsatım oluyor. Kitre belgesel bebeklerin etnografik özellik taşıması nedeniyle karakter tasarımı ve giysileri çok titiz bir çalışma ile
yürütülmelidir. Özellikle müzede sergilenen eserlerde bu kaygılar
daha yüksektir ve yüksek de olmalıdır.

Bebekler nasıl yapılır?
Her bebek katman katman çalışılarak elde ediliyor. Sonrasında eller yapılıyor, her bir parmağı ayrı ayrı çalışılıp birleştirilerek... En
sonunda bir bedene takılır baş ve eller, böylece vücut tamamlanır.
Sonrasında tercihen taş sulu boyalar ile makyaj dediğimiz renklendirme aşaması vardır. Yüzü ortaya çıkan bebeğimize saç ve varsa
sakal yapıyoruz gerçek tiftik yününden. Hemen her malzememizi
doğal olanlarından seçmeye gayret gösteriyoruz. Sonrasında giydirme aşaması geliyor. Kıyafetler kendi döneminin kumaş ve kalıp
özelliklerine göre provalı giyim usulüyle çalışılıyor.
Geleneksel kitre bebek yapımı milli kültürümüzde nerede
konumlanır?
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Açıkçası bu konuda konuşmak biraz zor. Selçuklu dönemi sanatından sonra yüzyılları kapsayan bir süreçte figüratif sanatlar pek yer
bulamamıştır topraklarımızda. Tezyini sanatlar emsali görülmemiş
bir incelik ve gelişmişlikle günümüze paha biçilemez eserler bırakmıştır. Bununla birlikte resim sanatı Osmanlı’nın son dönemlerinde yer edinebilmiştir kendine. Heykel sanatı ise ancak Cumhuriyet
döneminde gündeme gelebilmiştir diyebiliriz. Figüratif özellikleriyle kitre bebekler, heykel anlayışına yakın bir duruşa sahip olduğundan modern sanatlar kapsamında değerlendirilebilir.
Öte yandan kız çocuklarının yaşadığı her yerde ve her devirde vardır bebekler. Her milletin kendine özgü malzeme ve ifadesiyle üretilegelmiştir. Mesela küçükken rahmetli babaannem bana partal
bebek yapardı. Duruma göre elinde ne varsa onunla hemencecik
yapıp oyun sonunda bozduğumuz pratik bebeklerdi bunlar.
“Geçmiş” dediğimiz dönemlerden bugüne kitre bebek mirası
olarak neler ulaşmıştır?
Kitre bebeğin mimarı Sayın Zehra Müfit Hanım’a ait bebekler mevcut çok şükür. Sonrasında kıymetli öğrencisi saygıdeğer hocamız
Nimet Sanlıman’a ait bebekler de var. Ümidimiz bu kıymetli eserlerin layıkıyla korumaya alınmasıdır.
Az önce sözünü ettiğiniz kitre; Anadolu bitkilerinden elde
edilen bir öz, usare… Ebrudan farklı olarak sanata dönüşüm
sürecine değinir misiniz?
Kitrenin ebru sanatındaki temel görevi teknedeki suyun yoğunluğunu arttırarak boyaların su yüzünde kalmasını sağlamaktır bildiğim kadarıyla. Bizdeki görevi biraz farklı. Biz kitreyi doğal bir yapıştırıcı olarak, oldukça koyu kıvamda (boza kıvamında) kullanıyoruz.
Temel işlevi pamuğa şekil vermeye yardımcı olmak. Şekil alan
pamuğu kurumaya bırakıyoruz sonrasında. Kuruma aşamasında,
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kitreyi yumuşatmak için kullandığımız su uçuyor ve geriye şekil almış sert bir pamuk yüzey kalıyor. Bebeğimizi bu aşamada görenler,
bembeyaz renginden ötürü olsa gerek, alçı kullandığımızı zannediyor. Çünkü oldukça şeffaf olan kitre, kuruma aşamasından sonra
görünmez hâle geldiğinden sadece pamuk görüntüsü kalıyor çalışmalarımızda. Bu özellik boyama aşamasında da sorunsuz çalışmamıza olanak sağlıyor.
Kitre, bebek oyuncaklarında kullanıldığı takdirde sağlığa ne
tür etkileri olur?
Kitre, doğal bir maddedir. Osmanlı Sarayı’nın gider defterleri incelendiğinde oldukça fazla miktarda alımının yapıldığı görülebilir.
Günümüzde ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. Özellikle öksürüğe olan faydasından ötürü boğaz pastillerinin içeriklerinde bulunduğunu biliyoruz. Hâl böyle olunca sağlığı tehdit edici
değil, bilakis şifalı özelliklerinden ötürü, sağlığa faydalı olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
İlerlemenin temel unsuru, çalışmaktır. Eğer rakibiniz kendiniz ise,
çalışma temponuz gün geçtikçe artar durur. Ama ne kadar çalışıp
iyi şeyler yapsanız da bir göreniniz, takdir edeniniz yoksa bu durum
motivasyonunuzu düşürür ve ivme, aşağı yönü işaret eder bir süre
sonra. Yani demem o ki “Marifet, iltifata tabidir”.
Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Kişi yaptığı işi kemâlâta götürüyorsa ve yahut yaptığı iş kişiyi
kemâlâta götürüyorsa bu, o kişiye yüce Yaradan tarafından verilmiş
bir lütuftur. Ne yaparsak yapalım, aşk ile yapalım inşallah…
Çok teşekkür ediyoruz…
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Etrafımızda yüzlerce, binlerce türünü gördüğümüz yaprakların, belirli işlemlerden
geçirilmesinin ardından ustasının elinde bir sanat eserine dönüşmesidir yaprak
oyma sanatı. Oldukça eski bir uğraş olmasına rağmen yaprak oyma/yaprak kesme
sanatına dair eser örnekleri günümüze kadar sınırlı sayıda gelmiştir. Bugüne ulaşan
çalışmalar genellikle yaprak üzerine muhtelif mürekkep ve yazı çeşitleriyle kaleme
alınmış hatlar ve tezhip bezeme örnekleridir.
Günümüzde bu alanda çalışan çok fazla sanatçıya rastlamamaktayız. Bu sebepledir
ki bu sanatın nasıl icra edildiğine dair belli başlı bir tanım söz konusu değildir. Hâl
böyle olunca bu sanatla uğraşan sanatçı, kendi tekniğini kendisi üretmekte, çalışma
üslubunu kendisi oluşturmaktadır.
Yaprak oyma sanatının tabii malzemesi kesime uygun muhtelif ağaç yapraklarıdır.
Yaprak oymada ince lifleri sebebiyle kauçuk ağacı yaprağı, difenbahya yaprağı, manolya yaprağı, avakado yaprağı ve patos çiçeği yaprağı tercih edilmektedir.
Ustalar oymaya uygun yaprakları topladıktan sonra belli bir süre kurutmakta, kesme
kıvamına gelen yaprakları kendi geliştirdikleri bıçak uçlarıyla oymaktadırlar ancak
buradaki en önemli püf noktası, yaprak oymaya başladıktan sonra ara vermeden işlemin bitirilmesidir. Bu da bazen sanatçının 20 saate yakın hiç kalkmadan eser üzerinde çalışması anlamına gelmektedir. Zira yaprak, aralıklarla oyulduğu takdirde
oyulan kısımların nem oranı farklılaşacağı için istenilen özelliklerde eser ortaya çıkmamaktadır. Oyulma işlemimin ardından tekrar kurumaya bırakılan yaprağın çerçeve içerisine girmesi bütün bu işlemlerin ardından yaklaşık olarak üç ayı bulmaktadır.
Yaprak oymada geleneksel Türk motifleri, hat sanatı unsurları, stilize hayvan figürleri tercih edilmektedir. Yaprak oymacılıkta başarılı olmak için naht sanatı tecrübesi,
hüsn-i hatta vukûfiyet ve katı‘ sanatını özümsemek gerekmektedir.
Oymaya uygun yaprakların tesbiti, kurutulması, desenlerin yaprağa uygun zamanda
nakşedilmesi, desenin bozulmadan aktarılması ve netice itibarıyla da yazının/figürün kesildikten sonra kurutma işleminin gereği gibi yapılması yaprak oymacılığında
ustalık gerektiren önemli merhaleleri oluşturmaktadır.

İSMAİL ERDEM

“

Bir sanat söylendiğinde akla gelen ilk şey
Türkiye olmalı!

“

İsmail Erdem, 1984 yılında Adana’da doğdu. Liseyi, Adana Borsa Lisesinde okuduktan
sonra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. Ortaokul ve lise yıllarında karakalem ile girdiği sanat hayatına, üniversite yıllarında tezhip ve seramik kursları ile devam etti.
Sürekli daha iyi ve daha farklı bir eser ortaya çıkartma düşüncesi, İsmail Erdem’i, katı‘
sanatının var olduğunu bilmeksizin bu sanatla alakalı eserler üretmeye itmiştir. Daha
sonra ise, kendi hatlarını kesme düşüncesi ile hat sanatının güzelliğine kapılarak bu
sanata merak salmış ve hazerfen Mesut Dikel’den bir sene boyunca sülüs yazı meşk etmiştir. İşten ötürü tayininin başka şehre çıkması sebebi ile bir süre posta ile meşk ettikten sonra ustasının sanatını icra edişini görememenin eksikliğini hissetmesi sebebi ile
bu sanatın yapılamayacağına karar kılarak bırakmak zorunda kalmıştır.
Katı‘ sanatı, metal ve sedef oygu ve naht sanatlarını icra eden Erdem, en son kendi teknikleri ile yapmaya çalıştığı yaprak oyma sanatı ile sanat hayatına devam etmektedir.
Evli ve iki kız babasıdır.
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İsmail Erdem.
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İsmail Erdem ülkemizin; bir adım öte dünyanın önde gelen yaprak
oygu ustalarından biri. Ağaç yaprakları üzerine göz nuru dökerek
birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkaran İsmail Erdem Usta
ile içinden yapraklar ve yaprak oygular geçen bir söyleşi yaptık.

ile yetinmedim. Hep daha iyi, daha güzel, daha farklı ne yapabilirim
düşüncesi, beni, süregelenden farklı bir şeyler üretmem ve tasarlamam gerektiğine yöneltti. Yalın kat katı‘ çalışması olarak yapmış
olduğum bir çalışma var.

Geleneksel sanatlarla temasınız nasıl başladı?
İlkokul çağlarında iken; “İleride evim böyle olmalı!” düşüncesi ile
sahip olmak istediğim evin resimlerini, eşyaları ile beraber çizmiştim en ince ayrıntısına kadar. Sanatı sevmemin en büyük etkisi
bu oldu. Çizdiğim resimlere bakanların beğenisi, beni bir şeyler ile
uğraşmaya sevk etti. Resim yapmaya başladım. Ortaokulda pastel
boyalar ile yaptığım doğa tasvirleri, lise yıllarında karakalem çalışmalarım, üniversitede ise seramik kursu akabinde tezhip kursu
almam... Bir anda geleneksel sanatların içinde buldum kendimi.
Çizdiğim desenleri keserek oluşturduğum kompozisyonlar, katı‘
sanatının var olduğunu bilmeden benim bu sanat ile alakalı eserler
üretmeme sebebiyet verdi. Araştırmalarım doğrultusunda Osman
Rıfkı’nın “dişi oyma” tarzında Allah, Muhammed levhasını gördükten sonra bu tarzda yalın kat çalışmalar yapmaya başadım. Hat yazılarını oyarken; “Bu yazıları da ben yazmalıyım, yazdığım yazıları
oymalıyım.” düşüncesi ile üniversite bitince Hezarfen Mesut Dikel
Hocam ile tanışarak sülüs tarzı yazıyı meşk etmeye başladım.

Nedir o çalışma?
“Dut Yaprağı”. Gerçek bir dut yaprağını dijital ortamda büyüttükten
sonra desenini kâğıda aktarıp bütün damar yollarını tek tek oymuştum. Bu çalışma bana ışık oldu ve gerçek yaprak oymaya böylece
başlamış oldum. Kendi tekniğimi oluşturmaya başladım. Yıllardır
deneme yanılma yöntemiyle pek çok sorumun cevabına ulaştım.

Kesinlikle doğru yerde bulmuşsunuz kendinizi…
Kesinlikle öyle… Meşk etmeye hocamın yanına gittiğimde atölyesindeki naht sanatı eserleri dikkatimi çekti. Beni büyüledi, çok
hoşuma gitmişti. O testerenin keserken çıkardığı ses çok etkiledi
beni. Naht sanatına yoğunluk verdim Hiçbir zaman yaptığım bir iş
Y A P R A K

Yaprağın, ağacın dalından alınarak duvarda sanat eseri kimliği kazanmasının hikâyesini, dönüşümünü anlatır mısınız?
Bir yaprak, dalından koparılıp çerçeveye girene kadar minimum 6
ay zaman geçiyor. Bazen siparişlerde özel istek oluyor. Diyorum 3
ay beklemeniz lazım, tabi istediği desen ya da resme uygun yaprak
varsa… Onlar da hâliyle mevcut yapılmış olanlardan beğeniyorlar.
Süreç nasıl işliyor?
İlk başta uygun olan yapraklar dalından koparılır. Yaprağınız, ana
damarını oluşturan ortadaki damar alınarak temizlenir. Bunu yapmazsak yaprağın düzgün bir şekilde kurumasını sağlayamayız. Kurutma işlemi saman kâğıtlarının arasında gerçekleşir. Bu kâğıtlar
yenisi ile haftada birkaç kez değiştirilir. Ve bu kurutma işlemi pres
arasında yapılır. Yapraklar oyacak kıvama geldiğinde oyulacak desen veya yazılar tasarlanıp hazırlanır. Hassas iş olacaksa nem oranı da bir o kadar önemlidir. Desen veya yazı tasarlanır, yaprağın
O Y M A
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Kelime-i Tevhîd.
Kauçuk yaprağına
oyma çalışması.

Kauçuk yaprağına
Kelime-i Tevhîd
yazısını oyarken.

Kauçuk yaprağına
Kelime-i Tevhîd
yazısını oyarken.
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Lâle formunda
Maşallah.
Yazı, katı‘ tekniği ile
yapılmış olup iskelet
hâline getirilen
manolya yaprağı
üzerine transfer
edilmiştir.

üzerine iki farklı yöntemden birisi seçilerek aktarılır. Aktarıldıktan
sonra kırılmaları önlemek için oyulan yaprak kesme pedlerine sabitlenir. Büyük sabır ve meşakkatle yaprak oyma başlanılır. Öyle bir zor
yanı vardır ki; yaprak oymaya başladığınız zaman oygu işi bitene kadar kalkmak yok başından. Yaprağın mukavemeti, su oranı düştükçe
azaldığından kesilen yer daha çok ısı çektiğinden, oyulan yer oyulmayana göre nem içeriğini kaybettiğinden, yaprak gerilip büzülerek
desen bozulmakta ve kopmalar başlamaktadır. Bu sebepten yaprak
oymaya başladığınızda o eseri bitirmeden kalkmak yok. 20 saat kalkmadan oyduğum, yaprak oyma çalışmalarım mevcut. Kesim bittikten sonra arta kalan desenler yaprağın üzerinde çıkarılır. Zaman kaybetmeden ikinci safha kurutma işlemine başlanır. Tekrar, önceden
yaptığımız gibi saman kâğıtların arasında preslenerek kurutmaya
başlanır. Yaprak nem içeriğini kaybedene dek kurutma işlemi sürdürülür. Tam kuruma sağlandıktan sonra belirli solüsyonlar ile yaprağın küf tutması ve bakteri oluşumu engellenir. Yaprak bu solüsyonu
tam emdikten sonra çalışmamız çerçeveye girmeye hazır hâle gelir.
Y A P R A K

Bu alanda ustanız kim?
Bu işin ustası da benim, çırağı da ne yazık ki. Belki bir ustası olsa
onun bilgilerinden istifa ederdik, öğrenene kadar bocalamazdık.
Olsa idi belki de bu sanatın üzerine bu kadar düşmez, üretken olmazdık. Güzeli bulma düşüncemiz bizi tek başımıza bu yolda yürüttü. Belki de hayırlısı böyle imiş.
Yaprak oyguda ustalık nerede? Yahut sanatınızın püf noktaları hakkında bilgi verir misiniz?
Hangi yapraklar, bu oygu işi için uygun, hangi yaprak ne kadar kurutulacak, nerede kurutulacak, nasıl kurutulacak? Desen yaprağa
ne zaman aktarılacak, nasıl aktarılacak ve en önemlisi kesildikten
sonra son kuruma işlemi nasıl yapılacak ve korunacak? Ustalık, bu
sorulara cevap üretmekte.
Yıllardır deneme yanılma yaparak bir şeyi baştan icat eder gibi, yaprak oyma hakkında bilgiler topladım ve çalışmalara başladım.
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Çifte Vav.
Kauçuk yaprağı oygu.

Neticeler size ne/neler söylüyor?
Sonuçlardan gayet memnunum. Tabi araştırma-geliştirme çalışmalarım da devam etmektedir. Yaprak oymacılığı çok yeni bir teknik,
hâliyle bu teknikler tam oturmadığından beni çok yoruyor.
Bu alanda sizden başka yurt içinde ve yurt dışında çalışanlar kimler?
Emin olmamakla beraber Türkiye’de bu işi yapan yok diye biliyorum. Dünyada da saysanız bir elin parmaklarını geçmez. İnşallah
Türkiye’de uğraşan kişiler çıkar da, biz de onların bilgi ve tecrübelerinden istifade ederiz. Biraz evvel söylediğim gibi bu sanatın var
olduğunu bilip de yapmadım. Yapınca gördüm ki diğer ülkelerde
yaprak oygu ile uğraşan kişiler var.
Yurt dışında yaprakta neler oyuluyor?
Onların eserlerini incelediğinizde genellikle fotoğrafların oygusudur. Geleneksel değer taşımazlar. Ben de zaman zaman modern
Y A P R A K

tarzda eserler üretiyorum. Ama genellikle öz benliğimizden gelen
desenleri ve yazıları kullanarak, oyma eserler üreterek, geleneksel
sanatlarımızla bir bağlantı kurmaktayım. Onlar ile benim aramda
büyük bir fark var. Bunu onların ve benim eserlerimi incelerseniz
göreceksiniz. Onlar mercek kullanarak kesmekte, ben çıplak göz ile
kesiyorum. Ve onlar el ve lazer kesimini bir arada kullanmakta. Biz
ise sadece elimizle keseriz.
Bu alanda hedefleriniz nelerdir?
İnsanın sürekli bir hedefi ve amacı olmalı bence. Her yaptığı eser,
bir öncekinden farklı, özgün ve daha güzel olmalıdır. Hedeflerin en
güzeli de budur aslında. Böyle olursa on sene sonraki eserlerimin
çok farklı bir yerde ve konumda olacağımı düşünüyorum. Son çalışmalarıma dikkat ettiyseniz oyma mantığından farklı bir teknik ile
yaprakların bütün damarlarını çıkartarak şeffaf bir yaprak elde edip
üzerlerine katı‘ tekniği ile yazılar yazdım. Bu yaptığımız da belki bir
sene evvelki hedefimizdi.
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Lâle formunda Mâşâallah.
Yazı. katı‘ tekniği ile yapılmış olup
iskelet hâline getirilen manolya
yaprağı üzerine transfer edilmiştir.

Allah lafz (Yaprak üzerine yaprak).
Yazı, kauçuk yaprağından katı‘
tekniği ile yapılmış olup iskelet hâline
getirilen manolya yaprağı üzerine
uygulanmıştır.

Sizin ilâve etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Artık insanların kalbine dokunacak eserler üretmenin zamanı geldi. Bu sanatları insanlara anlatmamız, öğretmemiz gerekir. Türkiye’ye şunu kazandırmak gerekir.

bütün özveri ile çalışmamız gerekecektir. Bu da ancak bugüne değin gelen eserlerden farklı ve daha güzel eser üretmekle olacaktır.
Çağrım bütün sanatçılara gelsin.

Nedir o?
“Bir sanat söylendiğinde akla gelen ilk şeyin Türkiye olması gerektiği...” Birisi bana “Pavarotti” deyince aklıma ilk gelen “İtalya” oluyor.
Geleneksel sanatlarımızla Türkiye’nin özdeşleşmesini istiyorum.
Nasıl dünyadaki herkes Victor Hugo’nun Sefiller kitabını biliyorsa, herkesin geleneksel sanatlarımızı bilmesi için elimizden gelen

Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
Ne olursa olsun insanın bir meşgalesi olmalı. Bu bir sanat olur, bir
enstrüman çalmak olur… Muhakkak zamanını boş geçirmeyeceği,
insanlığa katkısı olacak bir uğraşı olsun herkesin. Hayatı, bir salisenin bile geri gelmeyeceğini bilerek yaşasınlar.
Hoş olsunlar, güzel olsunlar, gül olsunlar.
İlginiz için teşekkür ediyorum.
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Semâzen.
Kauçuk yaprağı oygu.

İkra.
Yazı, katı‘ tekniği ile yapılmış olup iskelet hâline getirilen
manolya yaprağı üzerine transfer edilmiştir.

Lafza-i Celâl.
Kauçuk yaprağı oygu.
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Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserinde yer alan söyleşilere
ve daha fazlasına, Kuveyt Türk Özel Bankacılık web sitesi

www.kuveytturkozel.com.tr
sitesini ziyaret ederek veya QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Gelecek nesillere kaynak kitaplar bırakmak amacıyla
Kuveyt Türk Yayınları tarafından yayımlanan
bu ve diğer eserlerin e-kitap versiyonuna,

www.kuveytturk.com.tr
sitesi veya
QR Kod aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

