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Saygıdeğer okuyucu,
Arış Dergisi’nin 20. yaşında yepyeni bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayıda dokumadan mimariye,
ahşap sanatından tekstil ve modaya kadar geniş bir yelpazede makaleler yer alıyor.
Osmanlı el sanatlarının önemli örneklerinden biri olan Mevlana Müzesinden bir puşidenin
(sanduka örtüsü) tanıtımını bulacaksınız. Özellikle Osmanlı hanedan türbelerinde zengin örneklerine rastladığımız puşidelerin üzerindeki kitabeleri bakımından Emine Koçak tarafından
kaleme alınmış önemli bir örneğin detaylı anlatımını bulacaksınız.
Günay Atalayer ve Cihan Bahar tarafından hazırlanan Tekstil ve hazır giyim markalarında, koleksiyon hazırlanırken dikkat edilen önemli unsurlardan biri moda eğilimlerinin koleksiyona
etkisi marka konumlandırmalarını da dikkate alarak, güncel moda eğilimlerini analiz edip
koleksiyon ile ilişkilendirmelerinde yol gösterme amacındadır.
Abdülhamit Tüfekçioğlu ve İlker Gümüş’ün hazırladıkları makalede medeniyetimizde, Orta Asya’dan beri süregelen Türk insanının hislerini, ülkülerini ve yaşadığı doğal çevresini yansıttığı
bir tablo niteliğinde eserler olarak dokumaların 18. yüzyılda duvar resmine nasıl yansıdıklarına şahit olacağız.
Bu sayının son makalesi Halil İbrahim Sözlü ve Resul Yelen’in Bitlis’te bir ahşap kapı örneği
üzerine birlikte hazırladıkları makale. XII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIII. yüzyıla tarihlendirilen
kapının ilk kez ilim dünyasına dergimiz aracılığı ile tanıtılıyor olması bakımından heyecan
verici bir çalışma.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak yayın ve toplantılar bakımından yoğun bir döneme
giriyoruz. Arış dergisi yayına hazırlanırken aynı anda kitaplar basılıyor, sempozyum, panel,
seminer ve konferans serileri, geziler ve yapılacaklarla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor.
Yeni çıkan yayınlarımız arasında, Türk Hat ve Kitap Sanatlarının dünya çapında uzmanı Prof.
Uğur Derman’dan yeni bir şaheser yer alıyor. Son 500 yılın 120 hat üstâdının 265 seçme eserini
inceleyen “Türk Hat San’atından Seçmeler” kitabı esasen başlangıcından günümüze bir Türk
hat san’atı ansiklopedisi niteliğindedir. Atatürk Kültür Merkezi olarak yayına hazırlamış, siz
okuyucularımızın hizmetine sunmuş olmaktan onur duyuyoruz.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Kurumumuz iki önemli çalıştaya imza attı. Bunlardan ilki 10-11 Mart
2017 tarihlerinde Ankara’da Başkent Öğretmen Evi’nde düzenlediğimiz “Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” diğeri; 23-24 Mart 2017 tarihlerinde Kuruluşunun
100. Yılında Dârü’l-Elhan ve Türkiye’de Türk Müziği Eğitimi Çalıştayı. Her iki çalıştayımızın da
sonuç raporlarını buradan siz okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Kurumumuzun artık geleneksel hale getirdiği gezilerinin dördüncüsü 8-13 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Divriği, Kayseri, Nevşehir Aksaray ve Konya illeri
güzergâhında tamamlandı. Ana teması Darüşşifalar ve medreseler olan gezimizin oldukça
detaylı bir raporunu da Elif Ceylan Erol kaleme aldı. Gezimize katılan katılmayan tüm araştırmacılara yararlı olacağını umuyoruz.
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ÖZ
Geleneksel sanatlar, zaman içinde birçok değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte ortaya farklı örnekler çıkmıştır. Saraya bağlı ve bağımsız ortamlarda meydana getirilen bu örnekler, kullanılan malzeme ve teknik özellikleri bakımından
büyük bir ustalık ve inceliği ortaya koymaktadır.
Türk toplumunun dününü bugüne aktarılmasında büyük rol oynayan ve büyük
bir çeşitlilik içinde ortaya çıkan geleneksel sanatların yaşatılması gerekmektedir.
Araştırmada literatür taramasından sonra müze yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Müze yetkililerinden alınan bilgiler kaynak kişi adı verilerek açıklanmıştır.
Bu puşide, oluşturulan gözlem fişi aracılığıyla incelenmiştir. Mevlâna Müzesi’nde bulunan puşide örneğinin; kitabeleri okutularak, boyutları, malzemesi,
teknik ve renk özellikleri, bezeme konuları ve kompozisyon özellikleri incelenerek, envanter numaralarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Puşide, işleme, Mevlâna Müzesi, II.Abdülhamid, Sultan
Veled, Hz.Muhammedin İsimleri
*

**

“Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan Puşideler Üzerine Bir Araştırma ve Yeni Tasarımlar” konulu Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezinden bir bölüm

Yrd. Doç. Dr. - Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
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ABSRACT
INVENTORY NUMBER OF 637 THIS PUŞIDE WHICH IN KONYA
- MEVLANA MUSEUM
Our traditional arts have experienced many changes in time and as a result of these changes, there emerged varied samples. These products which are connected
to the palace or produced in independent enviroments, preset a great mastercraft
and fineness due to the material used or the tecnical composition adopted.
These masterpieces which play great role in the transfer of Turkish culture from
past to the present and produced in a wide range, must be prospered.
In this study, follwing the literature research, negotiations with the authorities
of the museum were carried out. The information obtained from these authoritieswere shwon in this study by giving the name of the source person.
This puşide has been examined through exaninination card. The invantory
number of this puşide which are at the Mevlâna Mouseum was given and book
texts, diemensions, materials, technical and color specializations, ornamenting
subjects and composition properties have been studied.
Key Words: Puşide, embroidery, Mevlana Mouseum. II.Abdülhamid, Sultan
Veled, name of Hz.Muhammed.

1. GİRİŞ
Geleneksel Türk sanatları, geniş halk topluluklarının ürettiği maddi kültür eserlerdir. Bu
eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmışlardır. Türk el sanatları geniş tarihsel zamana,
bir o kadarda geniş coğrafi alana yayılmış durumdadırlar. Türk kültür birikimini, uygarlığını gösteren geleneksel sanatlarda tarihin bütün
görkemini bulmak mümkündür.
“Osmanlı Kültürü’nün bir parçası olan el
sanatları, sultanlarca sosyal, ticari ve ekonomik ilişkilerle geliştirilmiştir. Sultanlar her
çıktıkları sefere bilim ve sanat adamlarını da
götürmüşler; gittikleri ülkelerden bilim adamı
ve sanatçıyı da İstanbul’a getirmişlerdi. Bu durum imparatorluğun el sanatları açısından çok
zengin bir merkez olmasına sebep olmuştur.”
(Barışta, 1998: 50).
Dünü bugüne taşıyan Türk el sanatlarındaki çeşitliliği, halkın giysisinden yattığı yere
kadar yaşadığı her mekânda görmek mümkündür. Küçümsenmeyecek boyuttaki mekân süslemeleri, Türk İslam geleneklerine göre kişinin
doğum ve ölüm olaylarında daha çok ön plana
çıkmaktadır.

Bu durum Osmanlı saraylarının işleme sanatına ne denli önem verdiğini göstermektedir.
İşlemeye verilen önem puşîdelere de yansımıştır. “Türk işleme sanatında işlemeli puşîdelerin
zengin örnekleri görülmektedir. Bunların büyük bir grubu İstanbul’daki hanedan türbelerinde bulunmaktadır. Geç dönem Osmanlı nakış sanatı konusunda malzeme, işleme tekniği,
motif ve kompozisyon çeşitlemeleriyle bilgi veren bu parçalar işleme sanatı tarihinde önemli
bir yer tutmaktadır.” (Ketencioğlu, 2000: 251).
“Bilindiği gibi puşîde, örtü (sanduka örtüsü), puşîde levhası ise sandukanın baş ucuna iliştirilen levha için kullanılan terimlerdir.
Puşîde ve puşîde levhaları serildiği ya da iliştirildiği sandukaya bağlı olarak farklı boyutlarda
yapılmıştır” (Barışta, 1997: 93).
Puşîdelerde görülen işlemeler; çoğunlukla dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğne
teknikleri grubundan Dival işidir. Puşîdelerde,
daha çok kadife, atlas cinsi kumaşlar ve deri
kullanılmıştır. Puşîdelerin, çoğu kez mukavva,
yumuşak meşin ve yer yer pamukla da dolgu
yapılarak dival işi iğneleri ile metal bükümlü
ipliklerle işlendikleri ve değişik harçlarla süslendikleri görülmektedir. Bu kapsamda Konya
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Şekil 1. 637 envanter no’lu puşîdenin kitabe yerlerini
gösteren ölçekli çizim.

Mevlâna Müzesi’nde bulunan ve günümüzde
hala Mevlâna ve oğlu Sultan Veled’in üzerinde
örtülü durumda olan puşîdenin; yapılış tarihi,
bugünkü durumu, ölçüsü, kullanılan malzemeleri, teknik özellikleri, renk özellikleri, kitabesi,
bezeme konuları ve kompozisyon özellikleri
incelenmiştir.
Türk plastik sanatları açısından çok zengin
örneklere sahip olan illerimizden biri Konya’dır.
Selçuklular döneminden günümüze değin sanat tarihi ve halk bilimi disiplinleri açısından
önemini koruyan bu ilimizde değerli eserlerin
sergilendiği müzeler bulunmaktadır (Barışta, 1989: 46). Bu müzelerden Konya Mevlâna
Müzesi’nde bulunan bu puşîdenin incelenmesiyle; işleme tarihi bakımından önemli özelliğe
sahip olan puşîdenin belgelenerek literatüre
kazandırılması, bezeme öğelerinin, puşîdenin
kompozisyonunda bulunan motiflerdeki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi, 637 envanter no’lu puşîdede uygulanan motiflerin, günüA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

müzde de kullanılabilmesi, puşîdedeki bezeme
unsurlarının yeni yorumlarla oluşturulması,
konu ile ilgili kaynak sayısının arttırılması, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara kaynak
oluşturabilmesi amaçlanmıştır.
Konya Mevlâna Müzesi’nde bulunan 637
envanter no’lu puşîde, üzerinde bulundurduğu
kitabeleri bakımından da ayrı bir önem taşır.
Bu kitabeler, ayet, sure, yapıldığı döneme ait
bilgi, puşîdeyi yapan ustaya ait bilgiler ve ne
amaçla yapıldığının ifade edilmesi açısından
Türk işleme sanatı tarihinin belirlenmesinde
de rol oynamaktadır.
Bu açıdan yaklaşıldığında, puşîdelerde kullanılan malzeme, işleme tekniği, seçilen konu
ve kompozisyonları, dönemin üslup özellikleri
hakkında bilgiler vermektedir.
Araştırmaya konu olan bu puşîdenin belgelenmesi ve incelenmesi, bundan sonraki aynı
konuda yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması açısından önemlidir.
Çalışmada; boyacı naylonları, puşîde üzerine yerleştirilerek, asetat kalemi aracılığı ile
rölövesi çıkartılmış, puşîdedeki motifler tekniğe uygun 1/1 ölçekli olarak çizilmiştir. Bazı
bölümlerde motiflerin tekrar etmesi sebebiyle
tek motif, simetrik olan bölümlerde ise; ½, ¼
olarak çizimleri yapılmıştır. Ancak puşîde sanduka üzerine örtülü durumda olduğundan bazı
bölümlere birebir ulaşılamamış ve çekilen fotoğrafları yardımı ile bilgisayar ortamında çizimi tamamlanabilmiştir. Ayet, sure, kitabe ve
tuğranın yerlerini gösterir çizimler 1/20 ölçekli
hazırlanmıştır (Şekil.1). Puşîdede yer alan ayet
ve sure kitabeler tek tek okutulmuş ve çizimlerine yer verilmiştir.
2. 637 ENVANTER NO’LU PUŞİDE
HAKKINDA BİLGİLER
Envanter kayıtlarına göre, Mevlâna ve oğlu
Sultan Veled’in üzerinde örtülü durumda olan
söz konusu puşîdenin yapılış tarihi H.1312 –
M.1894/1895’dir (Şekil. 2). Örtü, 1983 yılında
müze yetkilileri tarafından sandukaların üzerinden kaldırılmış, üzerindeki tozları alınarak,
amonyaklı bez ile temizlenmiştir (Şekil. 3).
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Şekil 2. Mevlâna’ya ait sanduka.

Puşîdenin örtülü bulunduğu gök mermerden yapılan sanduka; 310cm. eninde, 380cm.
boyunda ve 89cm. yüksekliğindedir. Puşîdenin boyutları ise; 397cm.x623cm.’dir. Ayrıca
8,5cm. saçak boyu bulunmaktadır.
Puşîdeye ait diğer bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.
2.1. İşleme Tekniği
Puşîdede uygulanan işleme tekniği dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğne teknikleri
grubundan dival işidir. Dival işi; “Doldurulmuş
sarma iğnesine benzemesine rağmen düz bir
arka yüzey elde etmek ve metal ipliği az kullanmak amacıyla uygulanan bir yüzeysel sarma
türüdür” (Barışta, 1997: 54).
“Bir cins yüzeysel sarma olan bu işin atma
ve tutturma iğnelerinin bileşiminden oluşan
zengin bir repertuarı vardır. Bazı kaynaklarda
dival işi, Bursa işi, zerduz işi olarak geçen dival
işinin, düz sarma, görünümü veren türü yanı
sıra balık sırtı, hasır iğne gibi çeşitlemeleri de
bulunmaktadır” (Barışta, 1999: 204).
Doldurulmuş sarma iğnesine ya da atma
iğnelerine benzeyen bu teknikte; kumaşın ön
ve arka yüzünden, yürütülen iki tür iplik kullanılmaktadır. Kasnak, gergef, yerine cüldeyle
tutturularak işlenen dival işinde, iğnenin yanı
sıra biz de kullanılmaktadır. Bizle delinen desenin sınır çizgilerinden desenin sırayla üstüne
serilen metal ya da metal bükümlü iplikler kumaşın ters yüzünde kullanılan balmumlanmış
iplik yardımıyla kumaşın tersine çekilmekte ve
altta yer alan astara iliştirilmektedir. Bu yolla az

Şekil 3. 637 envanter no’lu puşîde.

harcanan metal iplik, kaymadan kumaşın altına tutturulmuş olmaktadır.
2.2. Kullanılan Malzeme
Zeminde; yeşil deri üzerine atlas dokuma, işlemede; ağaç (yumuşak cins) ve gümüş iplik, astarında vişne çürüğü renginde saten bir dokuma
ve pamuklu iplik kullanılmıştır. Dival işi iğnelerinden; düz sarma, yarmalı sarma, verev sarma
iğnelerinin uygulandığı puşîdenin süslemesinde
ise tırtıl kullanılmış ve saçak bükülmüştür.
2.3. Desen ve Kompozisyon
Özellikleri
Stilize bir üslup ve geometrik düzenlemeler içinde sure, ayet ve kitabeler; istifli, terkipli
cel-i sülüs hattı ile yazılmıştır. Yazıların dışında
kalan ve tüm yüzeye dağılan, stilize edilmiş “C”
ve “S” kıvrımlı dallar, lale, gül, karanfil, yıldız
çiçekleri ile yapraklar ve bordürler gözlenmektedir. Nesneli bezeme türlerinden fiyonk (Şekil. 4) sembolik bezeme olarak Tuğra motifi
(Şekil.5) kullanılmıştır.
Kitabelerin bir kısmında, karanfil ve yapraklardan oluşan motifler, dikdörtgen çerçeveler içine yerleştirilmiştir. Ayetel Kürsi ile
Tekasür suresinin bulunduğu yer örtünün, üç
kenarında kalın bordür içerisindedir. Besmele-i Şerife’nin, İhlas ve Fatiha surelerinin bulunduğu yerler yıldız çiçekleri ve yapraklardan
oluşan dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır, Bir
kısım değer atfedilen bazı isimlerin yer aldığı
yazılar da yine karanfil ve yapraklardan oluşan
çelenklerin içine yerleştirilmiştir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Şekil 7. 637 no’lu puşîdeden detay.

Şekil 4. 637 no’lu puşîdeden detay.

Şekil 8. 637 no’lu puşîdeden detay.

Şekil 5. 637 no’lu puşîdeden detay.

Şekil 6. 637 no’lu puşîdeden detay.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

Yarı simetrik bir görünümü olan örtünün,
ayak kısmında, bordür biçiminde aşırı kıvrımlı
ve helezon biçimli dallar ile gül ve yapraklardan
oluşan ve bir merkezde fiyonk ile birleştirilmiş
bir motif grubu bulunmaktadır. Bu bordürün
alt ve üst kısmı “S” kıvrımlı dal ve yapraklardan
oluşan daha ince bir bordürle çevrelenmiştir.
Bu bölümden sonra karanfil ve yaprak motifleri ile çerçeve içine alınmış iki sıra halinde
bulunan yazılı bölüm yer almaktadır. Sonraki
bölümde, bir önceki bölümde yer alan kitabeye dikey şekilde yerleştirilmiş ve çerçevelenmiş
sureler yer almaktadır.
Örtünün orta kısmında büyüklü küçüklü
yuvarlak madalyon biçiminde çelenkler ve dikdörtgen çerçeveler içinde yazılar dikkat çekmektedir (Şekil. 6-7). Örtünün baş bölümündeki ve uzun olan iki kenarındaki yazılı kısım
kalınca bir bordür görünümündedir (Şekil. 8).
Yazılar bir bordürle çevrelenmiş olup, aynı bordür örtünün dört kenarında da görülmektedir.
Örtünün dört köşesinde yoncaya benzeyen bi-

Emine KOÇAK/KONYA-MEVLÂNA MÜZESİ’NDE BULUNAN
637 ENVANTER NUMARALI PUŞÎDE
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Şekil 9.
637 no’lu
puşîdenin
rölövesi
(Ketencioğlu,
2003: 85).
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Şekil 10. 637 no’lu puşîdeden detay.

rer motif bulunmaktadır (Şekil. 9).
2.2. Kitabesi
Şekil. 1‘de numaralandığı şekliyle açıklanan
puşîdede Kur’an-ı Kerim’den; Besmele ile başlayan Ayetel Kürsi (Bakara Suresi’nin 255. ayeti), Tekasür Suresi, İhlas, Fatiha Sureleri, “La
İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” ve
“Sallallahu Aleyhivesselem” ile beraber kitabesi
yer almaktadır. Yazılar Esra YILDIZ tarafından okunmuştur.1 Kitabede numaralandırılmış
diğer bölümlerinde şunlar yazılmaktadır:
1.”İŞ BU PUŞÎDE-İ ŞERÎFE SULTAN-I
BERREYN VE BAHREYN HÂDİMÜLHARMEYN ES SULTAN İBN-İ SULTAN
ES SULTAN GAZİ.”
Açıklaması: Bu iki kara ve denizin sultanı,
Harameyn’nin hizmetkârı, Sultan İbn-i Sultan,
Sultan Gazi’nin şerefli puşîdesidir.
2.”ABDÜLHAMİD
HAN-I
SANİ
İBN-İ SULTAN ABDÜLMECİT HAN
HAZRETLERİ CANİBİ HİLAFET PENAHİLERİNDEN TECDÎD BUYRULMUŞTUR. HÜSEYİN SIRRI SENE 1312”
Açıklaması: Hilafet penahilerinden; Abdülmecid oğlu II. Abdülhamid tarafından yenilenmesi emredilmiştir. H. 1312.
Ayrıca, puşîde üzerinde yer alan Allah’ın
ve Hz. Muhammed’in bazı isimleri, Şekil. 3‘de
numaralandığı şekliyle aşağıda açıklandığı gibidir.
3.”TAYYİB”: “İyi, güzel, hoş” (Şekil. 10)
(Develioğlu, 1995:1042),
1

YILDIZ, Esra., Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi.
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4.”SEYYİD”: “Efendi, Bey” (Develioğlu,
1995:948),
5.”RESUL”: “Elçi, peygamber” (Develioğlu,
1995:888),
6.”MUTAHHAR”: “Tathir eden, temizleyen” (Develioğlu, 1995: 690),
7.”MUKAFFİ”: “İzinden giden” (Ali Ça2
kır ),
8.”NEBİYYÜN”: “Peygamber, peygamberler” (Develioğlu, 1995:814),
9.”TÂ’HÂ, YÂSİN” : Kur’an-ı Kerim’de yer
alan sure isimleri.
10.”TÂHİR”:
“Temiz”
(Develioğlu,
1995:1019),
11.”İKLİL”: “Taç” (Develioğlu, 1995: 423),
12.”KAMİL”: “Bütün, tam, noksansız. Kemale ermiş” (Develioğlu, 1995:486),
13.”ÂKÎB” : “Bir diğerinin arkasından gelen” (Develioğlu, 1995: 22),
14.”RESÛLÜRRAHMET”: Rahmet peygamberi. (http://www.estanbul.com/esmai-nebi-resulullah-efendimizin-isimleri-74862.
html#.VzJGd4SLS00)
15.”RESÛLUL MELÂHİMİ”: Cihat, savaş peygamberi. (http://www.estanbul.com/
esmai-nebi-resulullah-efendimizin-isimleri-74862.html#.VzJGd4SLS00)
16.”KAYYİMUN”: Cami hademesi. Baki
ve kaim olan, ezeli.(Allah’ın sıfatlarından)”
(Develioğlu, 1995:498), “Hiçbir şeye ve mekâna muhtaç olmayan, gökleri, yeri, bütün yaratık
ve varlıkları yerlerinde tutan ve koruyandır.”(Gazali, 1972: 259),
17.”ER-RAHMETÜ” : Rahmet,
18.”MÂHİN”: ”Bağışlayıcı” (Ali Çakır3),
19.”HÂŞİRUN”: ”Toplama, cem etme.
Ölüleri diriltip mahşere çıkarma. Kur’an-ı Kerim’de 59. sure (Develioğlu, 1995:418),
20.”EBUBEKİR, ÖMER, OSMAN, ALİ”
gibi isimler, ile III.Selim’in tuğrası bulunmaktadır”,
21.”VAHÎDÜN”: Tek olan,
22.”EHÎDÜN”: Bir olan,
23.”MUHAMMED”: Çok övülen,
2
3

ÇAKIR, Ali., Vakıflar Genel Müdürlüğü.
ÇAKIR, Ali., Vakıflar Genel Müdürlüğü.
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24.”MUKTEFİN”: Soyu bilen,
25.”CAMİU”: Toplayıcı,
26.”GAYYİM”: Sağlam,
27.”HAMİD”: Öven,
28.“MAHMUD”: Mahmûd: Övülen,
29. “AHMED”: Övülen, sevilen,
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
İşleme tarihi bakımından önemli özelliğe
sahip puşîdelerden biri olarak Konya Mevlâna
Müzesi’nde bulunan 637 envanter no’lu puşîdenin, kitabeleri, kompozisyonu motiflerdeki
bezeme öğeleri ve bezeme unsurlarının yeni
yorumlarla açıklanması gibi yapıldığı döneme
ait yansıttığı bilgilerin ortaya konulması ile
kültürümüze ait özgün motiflerin günümüzde
de kullanılabilmesi, puşîdeler ile ilgili kaynak
sayısının arttırılması ve gelecekte yapılacak bilimsel ve sanatsal çalışmalara kaynak oluşturması açılarından incelenmiştir.
II. Abdülhamid tarafından yaptırılan
puşîdede yer alan tuğra ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilginin bulunmayışı dikkati
çekmektedir. Envanter bilgilerinde puşîdede
bulunan tuğranın yaptıran kişiye ait olduğu
bilinmektedir. Ancak bu araştırma sırasında
yapılan incelemelerde III. Selim’in, Mevlâna
ve oğlu Sultan Veled’in üzerine yaptırdığı ilk
puşîdenin yıpranması, dolayısıyla söz konusu
puşîdenin yaptırıldığı ve II. Abdülhamit’in
kendi tuğrası yerine III. Selim’in tuğrasını işlettirdiği anlaşılmaktadır.
Bilgi, kültür ve zerafet özelliği gösteren
puşîdelerin, bilimsel yöntemlerle incelenmesiyle sanat tarihi içerisindeki önemi artacaktır.
İşlemeli ürünler arasında en göz alıcı örneklere
sahip olan puşîdeler, malzeme, teknik, kompozisyonları ile büyük bir ustalık sergilemekte ve
üzerlerinde yer alan kitabeleriyle de ayrıca bir
önem taşımaktadırlar.
Birçok işleme türlerini halkın içinde görmek mümkündür. Fakat puşîde ve puşîde
levhalarına yalnızca müze ve türbelerde rastlayabilmekteyiz. Söz konusu 637 envanter
numaralı bu puşîdenin kültürel bellekte yerini
alması ve öneminin vurgulanması ile teknik ve
akademik çalışmalara yön verecektir.

Her biri birer sanat hazinesi değerinde olan
ve yapılması oldukça zor bir işleme çeşidi ile
oluşturulmuş, puşîde ve puşîde levhalarının yaşatılması için uygun atölye ortamlarında birebir
uygulamaları yapılarak ve/veya güncelleştirilerek yeni tasarımların oluşturulması ile puşîde
ve puşîde levhalarının tanıtımı sağlanmalıdır.
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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNDE MARKA, PAZAR
VE MODA EĞİLİMLERİNİN
KOLEKSİYONA ETKİSİ
Günay ATALAYER*-Cihan BAHAR**

ÖZ
Marka yöneticileri tarafından belirlenen ve yönetilen kurumsal marka, marka konumlandırma ve hedef pazar tanımlamaları doğrultusunda, güncel moda
eğilimlerini de yansıtan koleksiyonların hazırlanmasında en önemli görev tasarım ekiplerine düşmektedir.
Tekstil ve hazır giyim markalarında, koleksiyon hazırlanırken dikkat edilen
önemli unsurlardan biri moda eğilimlerine olan uyumluluktur.
Bu çalışma, tekstil ve hazır giyim sektöründeki tasarımcıların hizmet verdikleri markaların kurumsal kimliklerini, hedef pazar/müşteri profillerini ve marka
konumlandırmalarını da dikkate alarak, güncel moda eğilimlerini analiz edip
koleksiyon ile ilişkilendirmelerinde yol gösterme amacındadır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, hazır giyim, marka, pazar, koleksiyon, moda eğilimleri
ABSRACT
THE EFFECT OF BRAND, MARKET AND FASHION TRENDS ON
THE COLLECTION IN THE TEXTILE AND APPAREL SECTOR
The most important task for the preparation of the collections reflecting the
current fashion trends in accordance with the corporate branding, brand positioning and target market definitions which are determined and managed by
brand managers falls to the design teams.
One of the major issues considered by textile and apparel brands during the
preparation of the collection is the harmony with the fashion trends.
This study aims to analyze the current fashion trends and be a guide for engaging them with the collection by considering the corporate identity of the
brands that the designers in the textile and apparel sector serve, profiles of the
target market/customer and brand positioning.
Key Words: Textile, apparel, brand, market, collection, fashion trends
*
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Giriş
Tekstil ve hazır giyim sektörü için pazarda
yer alan ürünlerin çeşitliliği, teknolojinin gelişmesi, üretim hızının giderek artması, koleksiyon sezonlarının sıklaşması, iletişim ve ulaşım
araçlarının da gelişmesi ile rekabet de giderek
artmıştır. Bu rekabette, tercih edilebilmek için
en önemli unsurlardan birisi de marka olmaktır.
Marka yöneticileri, tüketicilerin ürün seçiminde etkili olan özellikleri tespit eder ve bu
özellikleri etkin olarak yöneterek, marka devamlılığını sağlayan stratejik plan geliştirirler.
Hedef kitle, yeni ürünler, rakip ve rakip ürün
analizleri, müşteri arz talepleri de bu stratejik
planın temelleridir. Bunun amacı, markayı ve
ürünlerini hedef müşteri zihninde olumlu ve
kalıcı olarak konumlandırmaktır.
Marka yönetimi, hazırlanan bu stratejik
plan doğrultusunda, koleksiyon tasarım aşamaları öncesinde, tasarım bölümü ile ortaklaşa
çalışmalar yapmalıdır. Koleksiyon aşamalarında, marka yönetimi ve tasarım ekibi arasındaki
iletişim, yeni ürün ve koleksiyon oluşumunda
da çok önem kazanmaktadır. Bu iletişim hazırlanacak olan yeni koleksiyonları doğrudan
etkilemektedir.
Koleksiyonu hazırlayacak olan tasarım ekibi için kurumsal markayı, markanın kimliğini,
markanın konumlandırıldığı hedef kitleyi tanımak ve bilmek, moda eğilimlerinin koleksiyon
ile ilişkilendirilmesinde önemlidir.
1. MARKA
1.1 Kavram olarak marka
Türk Patent Enstitüsü “Marka Başvuru Kılavuzu’’nda da yer alan 556 sayılı Markaların Korunması Kanun Hükmünde Kararnameye göre;
bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka
işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı
yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü
işaret olarak tanımlanmaktadır.1
1

Türk Patent Enstitüsü, ‘Marka Başvuru Kılavuzu’’,
2016, s. 1.
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Marka, bir ürünün satın alınmasında veya
kullanılmasında yönlendirici olan bir özelliği
ile, tüketicinin karar vermesini sağlayarak rekabeti oluşturur. Markanın tüketici zihninde
oluşan diğer markalardan farklı kılarak ayrıştıran bu etkisini Ferruh Uztuğ; özetlenmiş bir
algılanan değer ifadesi olarak tanımlamıştır.
Ürün işlevi ile fayda sağlayan somut bir niteliği,
marka ise işlevselliğin dışında ürünün değerini
arttıran bir isim, tasarım, sembol yada bir işaret
ile soyut bir niteliği ifade eder.2
Genel olarak tüm tanımlara baktığımızda
ise kalite, sembol, hizmet kalitesi, tasarım, isim,
şekil, rakiplerinden ayıran özellik vb. gibi ortak
tanımlar öne çıkmaktadır.
1.2 Kavramsal açıdan marka
kimliği
Markanın görünümü ve tarif ifadesi marka
kimliğini oluşturur. Markayı diğer markalardan ayrıştırarak rekabeti sağlayan, farklı özelliklerinin öne çıkarıldığı temel olarak kabul
edilebilir ve bu temel aynı zamanda da stratejik
bir plan olarak ta kullanılabilir. Adı, logosu, biçimi, rengi, tadı, kokusu, hizmeti, mekan tasarımı, iletişimi vb. gibi markaya özgü tüm unsur
ve çağrışımlar markayı ifade eder ve zihinlerde
bir kimlik olarak yerleşmesini sağlar.3
Markaların da insanlar gibi kişilik özelliklerine sahip olduğu, onlarında duygu ve karakterlerinin olduğu varsayılır. Marka kişiliği kavramı bir filmin başrol kahramanı gibidir, onun
sayesinde tüketiciler markalar hakkında fikir
sahibi olurlar. Bu nedenle tüketicinin zihninde
olumlu yer edinebilmek için marka kişiliği kavramı önemlidir.
Ürün tercihlerine göre marka kişiliğinin etkisinin değiştiği ileri sürülmektedir. Bu iddia
özellikle de giyim, araba gibi toplumsal kullanıcıları olan ürünlerde marka kişiliğinin daha
etkili olduğu görüşünden ortaya çıkmaktadır.
2

3

Ferruh Uztuğ, “Markan Kadar Konuş: Marka İletişim
Stratejileri’’, Mediacat Kitapları, İstanbul; 2002, s. 22.

Bülent Fidan, Marka Uzmanı, Sözlü Görüşme (10
Ağustos 2016), http://www.bulentfidan.com.tr/
single-post/2016/08/06/Marka-Kimliği-Nedir (10
Ağustos 2016)
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Bu ürünler sembolik bir boyuta sahip olduklarından, tüketici gruplarının da tercihleri ile
sosyal statülerini belirleme isteklerinin de bunda etkili olduğu söylenebilir.4
1.3 Kavramsal açıdan hedef kitle
Genel olarak hedef kitle mesajın ulaşması
amaçlanan kişi, küme ya da kitle olarak tanımlanmaktadır.5
Tekstil ve hazır giyim sektöründeki markalar
için ise pazarlama çalışmalarında hedef alınan
belirli bir grup müşteriler olarak tanımlayabiliriz. Hedef kitlenin tespiti yapılmadan, özellikleri tüm detayları ile bilinmeden koleksiyon hazırlanması ve üretim faaliyetlerinde bulunulması
sonucunda başarısızlık olasılığı yüksektir.
Hedef kitlelerin belirlenmesi için analizi
yapılırken hedeflenen kitlenin demografik yönleri(yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gelir vb.), psikolojik yönleri(algılama, öğrenme, alışkanlıklar
vb.), sosyolojik yönleri(kültür, toplumsal sınıf
vb.) dikkate alınarak analiz yapılır ve tanımlanır.
Ayrıca hedef kitleyi belirlemek için, pazar araştırması ve rakip analizi de önemlidir. Bu çalışmaların gerektirdiği işlemler uzmanlarca doğru
yöntemlerle yönetilerek gerçekleştirilmelidir.
Dünyada, pazarlama-satış çalışmalar için
yapılan analizlerde ve ticari faaliyetlerde A, B,
C, D, E olmak üzere beş tüketici grubu belirlenmiştir.
Gerry Cooklin bu sınıfları şöyle tanımlamaktadır; Hazır giyim endüstrisi fiyat yapısına
bağlı olarak, farklı fiyat ve farklı giyim sektöründeki pazarlara çalışır. Kadın, erkek, çocuk
giysilerinden oluşan 5 genel tüketici grubu olduğu kabul edilmektedir. A grubu pahalı yüksek kaliteli kişiye özel tasarlanmış, E grubu en
ucuz, C grubu seri dayanıklı üretim olarak pazarın en büyük alanını kapsar.7
4

5

6

7

Jean-Noël Kapferer, “Stratejic Brand Management”,
The Free Press, New York: 1992, s.32-33.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,‘’Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Halkla İlişkilerde Hedef Kitle’’, Ankara: 2012, s. 3.
Gerry Cooklin, “Introduction To Clothing Manifacture’’, Oxford, BPS Professional Books, 1991, s.31.
Cooklin, s. 30-31.
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Resim 1. Tüketici grubu dağılımı.6

1.4 Kavramsal açıdan marka
konumlandırma
“Marka konumlandırma, markayı hedeflenen kitlenin zihninde rekabetçi bir üstünlük
taşıyan bir konuma yerleştirme amacındadır.
Bu anlamda marka konumlandırma, markanın tüketiciye sunduğu vaatlerin ve özelliklerin
toplamını ifade eder.’’8
Marka yöneticileri, markayı hedef pazara
yönelik konumlandırmalıdırlar. Bunun anlamı
koleksiyonların hangi müşteri kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış veya üretilmiş ise, hedef müşteri kitlesinin
de bu kapsamda ele alınmasının gerekliliğidir.
2. Moda eğilimleri / Trendler
Moda eğilimleri(trendler), genel olarak bir
sezondaki moda ürünlerinin nasıl görüneceği
ile ilgili görsel, yazılı vb. tüm verileri içerir.
Ürün tasarımı ile ilgili olarak moda eğilimi(trend) yaratıcıları ve moda eğilimi(trend)
takipçileri vardır. Öncü moda tasarımcılarının
dışındaki çoğu tasarımcı gelecek sezondaki ana
tema ve moda eğilimlerini(trendleri) belirlemek
için fuarları takip ederler. Hızlı moda(fast fashion) üreten şirketler için fuar ve defileler çok
büyük önem taşımaktadır. Bunun sonucunda
bu şirketler diğerlerine göre daha çabuk yeni
ve güncel ürünleri piyasaya sunabilmektedirler.
Çoğu tasarımcı dünya çapında belirli aralıklarla
düzenlenen tekstil ve hazır giyim fuarlarına katılarak renk, doku ve tasarım fikirlerinden ilham
8

Ferruh Uztuğ, “Markan Kadar Konuş: Marka İletişim
Stratejileri’’, Mediacat Kitapları, İstanbul; 2002, s. 72.
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almaktadırlar. Tasarımcılar, fuar ve defilelerden
elde edilen moda eğilimleri doğrultusundaki
bilgi ve fikirlerle, hizmet edilen müşteri kitlesine
göre tasarımlarını yorumlamaktadırlar.9
Belirli aralıklarla düzenlenen güncel ve
önemli fuarlar ile ilgili olarak 6 adet moda fuarı, 1 adet çocuk modası fuarı, 2 adet kumaş
fuarı, 2 adet kumaş ve aksesuar(tamamlayıcı)
fuarı, 2 adet iplik fuarı ve 2 adet ev tekstili ve dekorasyon fuarı olmak üzere toplamda
15 adet fuar örnek olarak seçilerek Şekil: 1’de
detayları ile gösterilmiştir. Bu fuarların sayısı,
sektörel kuruluşlarla ilgili yayınlar takip edilerek arttırılabilir.
Dünyadaki moda eğilimlerini takip eden,
konularında uzman moda eğilimi araştırmacıları vardır. Bu araştırmacılar genelde moda eğilimi analizi yapan kuruluşlarla çalışmaktalar.
Moda eğilimi araştırmacıları gelecek sezonlardaki moda eğilimlerini ortaya çıkarmak
için dünyanın bir çok şehrinde ve genellikle de
moda merkezlerinde araştırmalar yaparlar. Bu
araştırmalar; dünyadaki gelişmelerden(savaşlar,
olimpiyatlar, doğa olayları vb.) , farklı tüketici
grupları ile anketlerden, kumaş, boyar madde kimyasal, iplik ve makine üreticileri ile görüşülerek oluşturulmuş yeni ürünlerden ve stok durumları ile ilgili raporlamalardan oluşmaktadır.
Bu raporlamalarda, trendlerin gelecekteki
görünümünü belirlemek için renk, kumaş, baskı, silüet(dış görünüm), aksesuar(tamamlayıcı),
kesim vb. gibi başlıca unsurlar çok önemlidir.
Bu raporlamaların analizleri moda eğilimi(trend) analizi yapan kuruluşlar tarafından
yapılır ve gelecek iki yıl için yeni moda eğilimleri tasarımcılara sunulur.
Moda eğilimi analizleri yapan kuruluşlardan birisi de Ümit Ünal ve Özlem Süer‘in Türkiye’yi katılımcı olarak temsil ettikleri, ‘’Dünya
Renk ve Konsept Birliği’’ olarak ta bildiğimiz
INTERCOLOR’dur(International Commission For Colour).
INTERCOLOR Fransa, İsviçre ve Japonya’nın katılımıyla 1963 yılında kurulmuştur. İlk
temsilcileri olan Fred Carlin, Milo Legnazzi
9

Cooklin, s. 29.
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ve Yasuo Inamura moda renklerin uluslararası
olarak ele alınması gerektiğine karar vermişler
ve ilk INTERCOLOR oturumu on bir katılımcı ülke ile 9 Eylül 1963 tarihinde Paris’te
gerçekleştirilmiştir. Son 50 yılda birçok ülkeden örgüte katılanlar olmuş, bazıları ayrılmasına rağmen üye 15 ülke ile faaliyetleri devam
etmektedir. INTERCOLOR, üye ülkelerden
birinin ev sahipliğinde yılda iki kez toplanmaktadır. Bu toplantılarda delegeler belli bir
sezon için seçtikleri, etkilendikleri kavramlar,
yaşam tarzları ve ortamlardan yola çıkarak renk
önerilerini sunmaktalar. Tüm bu çalışmalar sonucunda ana moda renk eğilimleri belirlenerek
paylaşılmaya hazır hale getirilmekteler. 10
Son yıllarda dünyadaki yeni ve hızlı moda
eğilimi(trend) oluşumlarını yerinde takip etmek, hem maliyet hem de zaman açısından oldukça zordur. Bunun için tecrübeleri ve katkıları kanıtlanmış, hizmetlerini dijital ortamlarda
yada internet üzerinden sağlayan çok önemli
moda eğilimi(trend) analizleri yapıp sunan firmalar ortaya çıkmıştır. Bu firmalar kumaş, silüet(dış görünüm), model, renk, desen, grafik,
aksesuar(tamamlayıcı) vb. unsurları ile yaşam
tarzlarını anlatan moda eğilimi(trend) analizlerini, belirli anlaşmalar çerçevesinde tasarımcıların hizmetine sunmaktalar. Bu hizmetler
katalog, dergi, dijital doküman(cd, vb.) yada
internet üyelik sistemleri ile sağlanmaktadır.
2.1 Moda eğilimi firmalarının işlevi
Bu bölümde moda eğilimi firmalarının işlevini göstermek için başlıca 3 firma örnek olarak seçilmiş, eğilimlerin nasıl kullanılabileceği
ve çalışma sistemleri üzerine bilgi verilmiştir.
1) İngiltere merkezli Worth Global Style
Network-WGSN firması bu alanda internet
üzerinden verdiği hizmet ile en çok tanınan firmalardan biridir. Bu firmadan alınan üyelik ile
tüm dünyadaki güncel moda eğilimleri(trendler), fuarlar, şehirler, mağazalar, modeller vb. detaylı olarak incelenip ve hazır tasarımlar bilgisayar ortamında indirilip kullanılabilmektedir.
10

11

Intercolor-International Commission For Colour(Dünya Renk ve Konsept Birliği), 2015 Sunum, s. 1.
https://www.wgsn.com/blogs/ (18 Ağustos 2016)
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Tablo 1. Dünyada düzenlenen fuarlardan seçilenler listesi - 2016
FUAR ADI
1
2

ŞEHİR

Berlin,
Brad&Butter
Barcelona
Paris, New
Première Vision
York, İstanbul

Düzenleyen Cihan Bahar - 2016

KONUSU

İLETİŞİM

Moda fuarı

https://www.breadandbutter.com

Kumaş fuarı

http://www.premierevision.com

3

Texworld

Paris

Kumaş fuarı

4

Who’s Next

Paris

Moda fuarı

5

Fashion Week

Hong Kong

Moda fuarı

6

Münich Fabric
Start

Münih

7

Milano Unica

Milano

8

Expofil
Pitti İmmagine
Modaprima
Pitti İmmagine
Filatti
Pitti İmmagine
Uomo
Pitti İmmagine
Bimbo
Pure London

Paris

Kumaş ve aksesuar
(tamamlayıcı) fuarı
Kumaş ve aksesuar
(tamamlayıcı) fuarı
İplik fuarı

Floransa

Moda fuarı

Floransa

İplik Fuarı

Floransa

Moda fuarı

Floransa

Çocuk moda fuarı

9
10
11
12
13

Londra

14 Hometex 2016

İstanbul

15 Heimtextil

Frankfurt

http://www.munichfabricstart.com
http://www.milanounica.it/MU/index.php/en/
http://www.premierevision.com
http://www.pittimmagine.com/it
http://www.e-pitti.com/en/fieradigitale/our-fairs.
html
http://www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/
uomo.html
http://www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/
bimbo.html
http://www.purelondon.com

Moda fuarı
Ev tekstili ve dekorasyon
http://cnrhometex.com
fuarı
Uluslararası ev tekstil fuarı http://heimtextil.messefrankfurt.com

2) Diğer bir moda eğilim firması POP-fashion da İngiltere merkezlidir. Hizmet ettikleri
müşteriler genelde markalara fason üretim yapan üreticiler ve uzak doğulu üreticiler olmasına rağmen birçok Avrupa markası bu firmanın
kaynaklarından üyelik sistemi ile faydalanmaktadırlar.
3) Promostyl, 1966’da Fransa’da kurulmuş
diğer önemli moda eğilimi analiz yapan firmalarından birisidir. Başlıca ofisleri Fransa (Paris), Amerika (New York), Japonya (Tokyo) ve
Çin’dedir. Bu firmadan da internet üzerinden
üyelik sistemi ile hizmet alınabilir, hazır tasarımları (model, desen vb.) bilgisayar ortamında
indirilebilir yada moda eğilimleri(trendler) ile
ilgili kitaplar alınıp kullanılabilir.
3. Kavramsal açıdan koleksiyon
Tasarım ekibi tarafından, marka yönetimi
verileri doğrultusunda belirlenen kurumsal

12

http://texworld.fr.messefrankfurt.com/paris/en/
visitors/welcome.html
http://www.whosnext-tradeshow.com
http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekfw-en/
HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-For-FallWinter.html

http://en.pop-fashion.com (1 Haziran 2016)
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marka, marka kimliği, konumlandırılan hedef
kitle, rakip analizi vb. tüm kriterler dikkate
alınarak moda eğilimleri analizi yapılır ve yeni
koleksiyon planı hazırlanır.
Bu yüzden, koleksiyonu hazırlayacak olan
tasarım ekibi, belirlenen tüm kriterleri dikkate
almalıdır. Bu kriterler, koleksiyon oluşturulmasında moda eğilimlerinin uyarlanması için
gereklidir.
Hazırlanan koleksiyon planı çerçevesinde, hedeflenen sezon koleksiyonu için moda
eğilimlerinden de faydalanılarak tespit edilen
birbirinden farklı görünüş, renk, siluet(dış görünüm) ve yaşam felsefesi olan temalar oluşturulur.
Oluşturulan temaların, belirli bir yaşam
tarzı çerçevesinde her biri için kendi hikayesi oluşturulur. Her temanın hikayesine uygun
olarak koleksiyonun görsel ve teknik olarak tanımlaması için kullanılması düşünülen unsur-
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ları belirlenir. Tüm bu unsurlar çerçevesinde de
koleksiyon hazırlanır.
3.1 Koleksiyonda tasarım
değişkenleri
Koleksiyonda tasarım değişkenleri olarak
başlıca altı unsuru ele aldık. Bunlar, renkler, silüetler (genel görünümler), kumaşlar, desenler,
tamamlayıcı teknik ögeler (a.-b.) ve dikiş ögeleri olarak öngörülmüştür.
1) Renkler: Tasarım öğelerinin en belirleyicisi olarak rengi ele alabiliriz. Oluşturulan
hikayeyi en iyi anlatan renkler tespit edilir. Bu
renkler kullanılması düşünülen ana renkler ve
tamamlayıcı renklerden oluşur. Bu renklere temanın hikayesine uygun renk isimleri verebildiği gibi, bu renkler uluslararası standart kabul
edilen firmalardan (PANTONE13) tekstil için
olan renk kataloglarından da seçilebilir.
2) Siluetler (dış görünümler): Belirleyici
genel görüntü olarak siluetleri(dış görüntüler)
temaların en önemli unsurlarından birisidir. Siluet giysinin dış formu da olarak tanımlanabilir.
3) Kumaşlar: Koleksiyonda ana malzeme
olarak kumaşlar ele alınır. Aynı renk seçiminde
olduğu gibi, temayı en iyi anlatacağı düşünülen
kumaşlar seçilir. Bu kumaşlar ana kumaşlar ve
tamamlayıcı kumaşlardan oluşabilir.
4) Desenler: Koleksiyon tasarımında temel
ögelerinden biri de desenlerdir. Bunlar kumaşların yapılarına ve tekniklerine göre çeşitlidirler. Hazırlanan temaya göre düz renkli kumaşlar kullanılabileceği gibi desenli kumaşlar da
kullanılabilir. Bu desenler metraj baskı yada
ekose dokuma gibi olabilir. Tema tasarım aşamasında bu desenler kartela ve kataloglardan
örnek olarak seçilebilir. Koleksiyon aşamasında
desenlerin orijinal hali çalışılır.
5) a. Model tamamlayan estetik ve teknik
öğeler: Parça baskılar, grafikler, nakışlar, etiketler vb. gibi ögeler, koleksiyonlardaki tasarımların
genel görüntülerini çok etkilerler, bazen estetik
katkılarından dolayı belirleyici unsur da olabilirler. Temanın özelliklerine uygun, ürünleri tamamlayan, grafik baskı tasarımları, nakış tasarımları ve etiket çalışma örnekleri belirlenir.
13

www.pantone.com (1 Ağustos 2016)

Resim 2. WGSN trend raporlarından.11

Resim 3. POP-fashion trend raporlarından.12

Resim 4. Promostyl trend raporlarından.13

b. Model tamamlayan estetik ve teknik
öğeler: Bunlar düğme, çıtçıt, fermuar, toka vb.
takı nitelikli tamamlayıcılar gibi görülebilirler. Ancak koleksiyonda estetik katkıları çok
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önemli olup, bazen tasarımda belirleyici unsur
da olabilirler.
6) Tasarımın üretiminde kullanılacak
öğelerden dikişler: Tasarımın üretiminde
kullanılan en önemli ögelerden biri dikişlerdir. Tüm malzemeyi birbirine bağlayarak biçimi vermenin dışında; dikiş tipleri, dikim tipleri, iplik tipleri gibi değişkenleri ile de görsel
etkiyi belirleyen, hem teknik hem de estetik
bir ögedir. Temanın özelliklerine uygun olarak dikiş tipleri, dikim tipleri, dikiş iplik kaliteleri, iplik numaraları ve renkleri tespit edilir.
İstenilen iplik özellikleri ve renkleri, belirli
iplik firmalarının kartelalarından seçilebilir.
Sonuç
Tekstil ve hazır giyim sektöründeki markaların koleksiyon hazırlama aşamalarında
birçok değişkeni vardır. Koleksiyonu etkileyen
değişkenler temel olarak marka, marka kimliği,
hedef kitle, marka konumlandırma ve moda
eğilimi kavramlarıdır.
Herhangi bir marka yöneticisinin kendi
markası hakkındaki bu kavramları, bilimsel yöntem ve analizlerle tespit edip yazılı,
görsel vb. somut verilerle ve her koleksiyon
sezonu öncesi, markanın tasarımcıları ile
birlikte çalışarak, özünden kopmadan, yenileyerek hazırlamaları gerekmektedir. Bu çalışma yöntemlerinin tespiti ve sürekliliğinin
sağlanması firmaların kurumsal kararı olmalıdır.
Koleksiyon hazırlığı sürecinde, marka yöneticilerinin ve tasarım ekibinin ortaklaşa çalışması, hedeflenen koleksiyonun doğru çıkması açısından önemlidir. Tasarım ekibi, marka
yönetiminden gelen bilimsel veriler doğrultusunda güncel moda eğilimlerini irdeleyerek
koleksiyonlarına dahil eder.
Güncel moda eğilimlerinin, doğru marka
tanımları ve doğru hedef kitle tespitine göre
uyarlanması çok önemlidir. Böylece riskin en
aza indirgendiği bir koleksiyon tamamlanmış
olacaktır.
Tüm bu süreçlerin doğru yönetilmesi sonucunda da hedeflenen koleksiyon oluşturulabilir.
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GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ
DUVAR RESİMLERİNDE BAZI
DOKUMA TASVİRİ ÖRNEKLERİ VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU*-İlker GÜMÜŞ**

ÖZ
Türk – İslam medeniyetinin eski sanat kollarından birini oluşturan dokumacılık, örtünme ve soğuktan korunma gibi ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıkmış ve
ilerleyen süreçte insanın yaşadığı çevreyi güzelleştirme isteğiyle kendine farklı
kullanım alanları bularak, günümüze ulaşmıştır. Dokuyan kişi ya da kişilerin
ananelerini, duygu ve düşüncelerini yansıtan motiflerin yanı sıra çevrede görüp
beğenilen nesnelerin de stilize ya da yarı stilize şekillerle işlendiği dokumalar, göçler, savaşlar, ticaret ve kültürlerarası alışverişlerle coğrafyalar arası geçiş
sağlayarak, geniş kitlelere hitap etmiştir. Üzerlerinde barındırdıkları motifleri
ve kompozisyonlarıyla Avrupalı ressamların da ilgisini çeken dokumalar, onlar
tarafından ortaya konan tablolarda kendine yer bulmuştur. Bu şekilde resim sanatına giren dokuma zamanla duvar süslemeciliğinde de kendini göstermiştir.
Batı resminde sevilerek kullanılan bu motif, Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyıldan
itibaren çeşitli alanlarda olduğu gibi süsleme alanında da Batı sanatının etkisine girmesiyle, Osmanlı duvar süslemeciğinde nesnel bir bezeme olarak kendine
yer bulmuştur.
Bu çalışmada, Aydın, İzmir, Denizli ve Nevşehir illerinde yer alan dini ve profan
yapılarda tespit edilen dokuma tasvirli duvar resimleri tanıtılmış ve söz konusu
örnekler, Anadolu’nun farklı yerlerindeki mimari yapılarda karşılaşılan dokuma
tasvirleriyle kıyaslanarak, dokumaların duvar resmindeki yeri ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duvar resmi, dokuma, halı, kilim, seccade, peşkir
*
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ABSRACT
WEAVING DESCRIPTION SAMPLES OF LATE PERIOD
OTTOMAN ARCHITECTURE WALL MURALS AND
THEIR IMPLICATIONS
Weaving as one of the oldest branches of the Turkish-Islamic civilization appeared as a result of the need of veiling and protection from cold and in course
of time with the desire of human to beautify of their environment, it has survived by finding different usage.
Motifs reflect the traditions, feelings and thoughts of the weaver person or persons and besides people see in their environ an like some motifs. So they stylized or semi-stylized this motifs. This weaves, accepted by a variety of groups
by the way of migration, wars, trade and with intercultural exchange between
the regions.
With the motifs and arranging on them weavings drew attention of the European artists and took part in their paintings. In this way weaves, after the paintings subsequently took place on the wall decoration. This motif that accepted
by the western art circles, after the Ottoman westernization of art in XVIIIth
century, as an objective ornament in the wall painting took place.
In this research the wall paintings with descriptions with weave that discovered
on the religious and profane buildings in Aydın, İzmir, Denizli and Nevşehir
provinces introduced and compared with the samples of paintings on architectural buildings in different regions in Anatolia. Finally the importance of weave
of Wall mural is highlighted.
Key words: Mural Paintings, weaving, Carpet, Rug, Prayer rug, Napkins

Giriş
Yapıların, iç ve dış mekânlarının duvar ve
tavanlarına toprak, mum, sulu ve yağlı gibi
boya çeşitleri kullanılarak yapılan, genellikle
tezyînat amacıyla uygulanan ve açıklayıcı ya da
betimleyici özellikler taşıyan kalem işleri duvar
resmi olarak adlandırılır1.
İslâm dininin genel hükümlerinden çıkarılan düşünce doğrultusunda, Müslüman toplumlarda figürlü bezemenin hoş karşılanmaması sebebiyle, Orta Asya’da gelişen hayvan
üslubu ve Batıdaki tasvir anlayışı benimsenmemiş, bunun yerine motiflerde stilizasyona gidilmiştir. Örneğin duvar, tavan ve cephe süslemelerinde görülen figürlü bezemeler, yerini yazı,
geometrik ve üsluplaştırılmış bitkisel motiflere
1

Günsel Renda, Batılılaşma Döneminde Türk Resim
Sanatı, Ankara, 1977, s. 78.; Jale N. Erzen, “Duvar
Resmi”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, I, İstanbul,
1997, s. 488.; Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü,
İstanbul, 1993, s. 36.
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bırakmıştır2. Osmanlı Devleti’nin erken ve klasik devirlerinde uygulanan bu süsleme anlayışı, XVIII. yüzyıl ile birlikte, Batının kültür ve
sanat alanındaki gelişmelerden etkilenilmesi
sonucu bir takım değişikliklerin belirmesinde
etkili olmuştur. Örneğin Avrupa’da görülen
Barok ve Rokoko üsluplarından etkilenerek
kompoze edilen manzara, natürmort ve figürlü
kompozisyonlar hem başkentte hem de Anadolu ve Rumeli’de özellikle de Batı Anadolu’da
dikkat çeken bir duvar resmi etkinliğini karşımıza çıkarmıştır3.
XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı resim sanatı
denince “kitap resmi” düşünülmektedir. Fatih
Sultan Mehmed Dönemi’nde (1451-1481),
İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da yoğun
2

3

İnci Birol – Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul, 2004, s. 14.

Rüçhan Arık, “Sanatta Batılılaşma Sürecinde Balkan
Anadolu Beraberliği”, Balkanlarda Kültürel Etkileşim
ve Türk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, 17-19 Mayıs
2000, Şumnu (Bulgaristan), C. I, Ankara, 2001, 71-96.
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bir resim etkinliğinin başladığı, hatta saraya
Gentile Bellini ya da Costanza Ferrara gibi
İtalyan sanatçıların davet edildiği bilinmektedir. Ardından II. Bayezid (1481-1512) ve
I. Selim (1512-1520) dönemlerinde Batı ile
ilişkilerin durakladığı ve daha çok doğu resim
sanatı etkilerinin yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
Osmanlı kitap resminin belki de ilk canlanma
devri Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
dönemi olmuştur. Eski geleneklerin ve hatta
akımların yanı sıra özellikle Matrakçı Nasuh
tarafından temsil edilen gözleme dayanan yeni
anlayışın da benimsendiği dikkati çeker 4.
Batının öncelikle askeri ve teknik gücünü
örnek alarak birtakım yeniliklere giden Osmanlıda “Batılılaşma” veya “Batı’ya Açılma”
dönemi olarak bilinen dönemde mimariyle
birlikte mimari süsleme programında da Batı’dan alınmış bazı ögeler kullanılır. Yirmisekiz
Mehmed Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi
sayesinde tanınan Paris’teki mimari ve süsleme
özelliklerinin İstanbul’daki yansıması öncelikle
saray çevresinde, Fransız baroğu ve rokokosunun iç mimaride yeğlenmesi şeklinde görülmüştür. Geleneksel kalemişlerinin en sevilen
motifleri arasında olan vazo içinde çiçekler,
meyve kâseleri bu dönemde daha hacimli olmuşlardır. XVIII. yüzyıldan itibaren ise barok
ve rokoko süslemelerin arasına artık manzara
kompozisyonları yerleştirildiği görülür. Böylece, XVIII. yüzyıl ortalarında Batılı anlayışa
yakın “duvar resmi” ortaya çıkar5.
Duvar resmi alanındaki günümüze ulaşabilen en erken tarihli örneklerden önemli bir
grubu, XVIII. yüzyıl ortalarından sonra Topkapı Sarayı’nda yoğun olarak Harem’de görülmektedir6. I. Abdülhamid Dönemi’ne (17741789) yerleştirilen ilk duvar resimleri tavan
eteğini dolaşan dar şeritler halinde, tek rengin
tonlarıyla boyanmış, çoğunluğu mimari ögeler
içeren kompozisyonlardır. Bu şeritlerde çoğunlukla çeşmeler, camiler, köprüler, su kenarında
4

5
6

Pelin Şahin Tekinalp, “Batılılaşma Dönemi Duvar
Resmi”, Türkler, C. XV. Ankara, 2002, s.718.
Tekinalp, a.g.e., s. 720.

Renda, a.g.e., s.79-100.
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saray, köşk gibi yapılardan oluşan betimlemeler
görülmektedir. Ayrıca, barok ve rokoko bezemelerin arasına yerleştirilmiş panolar içinde de
bu tür resimler yer almaktadır.
XVIII. ve XIX. yüzyıl başlarında İstanbul’da, duvar resimlerinde seçilen konular aynıdır. Kimi zaman hayali manzaralar içinde
çeşitli yapılar kimi zaman Boğaz manzaraları
resimlenmiştir. Özellikle manzaralarda neredeyse tek tip denebilecek anlayış görülür.
Kullanılan renkler, doğanın ele alınışı tüm
kompozisyonlarda hemen hemen aynıdır. Ayrıntıcı yaklaşımla birlikte Batı anlayışına yakın
derinlik duygusunun yerleşmeye başladığı izlenmektedir.
XIX. yüzyılın ortalarında teknikteki farklılığın yanı sıra konulardaki çeşitlilik artmaktadır. İstanbul betimlemeleri en çok seçilen konuların başında gelmektedir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde
duvar resmi, Sultan Abdülmecid (1839-1861),
Abdülaziz (1861-1874) ve II. Abdülhamid
(1876-1909) Dönemleri önemli gelişmelerin
yaşandığı dönemler olmuştur. Avrupa’daki mimari uygulamalara paralel olarak İstanbul’da
gelişen yeni anlayışın sonucunda Dolmabahçe
(1856), Beylerbeyi Sarayları (1864-65) ile Yıldız
Kompleksi içindeki köşkler (Sultan Abdülaziz
ve II. Abdülhamid Dönemleri) inşa edilmiştir.
Bu sarayların bir diğer önemli özelliği yeni resim anlayışının çok yoğun olarak uygulanmış ve
gelişmiş olmasıdır. Ayrıca, bu örnekler incelendiğinde Batı tekniklerinin yaygınlaştığı anlaşılır.
Bu dönemde geleneksel kalemişi nakış teknikleri, toprak boyalar yerini yağlı boyaya bırakmıştır. Doğrudan sıva veya ahşap üzerine boyanan
betimlemelerin yanı sıra çoğu kez ahşap tavan
ya da duvarların kaplama tahtaları üzerine deri
veya keten bezi gerilerek bir çeşit tuval oluşturulmuş ve bezeme onun üzerine yapılmıştır.
Sadece duvarları değil, tavanları da kaplamaya
başlayan bu resimler madalyonlar ve kartuşlar
içinde yer alır7.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında duvar resimlerinde görülen önemli yeniliklerden biri de
7

Tekinalp, a.g.e., s. 723.
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Fotoğraf 1. Cincin Abdülaziz Efendi Cami doğu duvarı

resme insan figürünün girmesidir. Çok küçük
ve ayrıntısız olarak ele alınan figürlerin sadece
manzaranın ya da konunun bir parçası olarak
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle Müslümanlara ait mekanlarda insan figürlü resimler çok yaygın değildir8.
Anadolu’nun profan yapılarında ve bazı camilerinde sıkça karşılaştığımız doğa tasvirleri
ile bazen de Mekke, Medine ve İstanbul gibi
tasvirleri bir bakıma dönemin duvar bezemeciliğinde belgesel bir nitelik taşımaktadır9. Osmanlı resmine bir nevi yeni anlatım biçimleri
kazandıran bu süsleme anlayışı, daha ileri bir
boyut kazanarak halı, kilim, peşkir gibi dokuma
türündeki kimi nesnel bezemelerle farklı bir boyuta kavuşmuştur. Daha çok manzara resimleri
ve yer tasvirlerinin bulunduğu duvar resimlerinde dokuma örnekleri pek görülmemektedir.
Çalışmamız kapsamında ele alınan örnekler bu
bakımdan dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz.
Duvar resimlerinde dokuma örneklerinin resmedildiği dört cami ve bir sivil yapıyı
içeren araştırmamız, bu anlamda duvar resim
süslemeciliğine önemli bir boyut kazandıra8
9

Tekinalp, a.g.e., s.724.

Seyfi Başkan, a.g.e., s. 138.
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caktır. Konuyu ele almamızın diğer bir amacı
da, Osmanlı mimari süslemesinde batılılaşma
sürecine rağmen, sanatçının yaşadığı yöresel ve
geleneksel motifleri oluşturabilme yaratıcılığının öne çıkarılmasıdır. İncelememiz dâhilindeki yapılar; Aydın, Denizli, Ödemiş ve Nevşehir
yöresinde yer almaktadır.
Dokuma Tasvirli Mimari Eserler
Aydın Koçarlı, Cincin Mahallesi’ndeki
Cihanoğlu Abdülaziz Efendi Camii (17741783)10, Cincin Kalesi’nin güneydoğusunda
bulunmaktadır11. Yapı süslemeleriyle öne çıkan
bir eserdir. Farklı renkteki dikdörtgen çerçeveler, pencere üzerlerindeki “S-C” kıvrımlı bitkisel süslemeler, mimari tasvirler, gemi çizimleri,
eşyalar ve orman manzaraları yapının duvarlarını hareketlendirmektedir.
10

11

Rüçhan Arık, Batılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara, 1988, s. 30. ; Ayda Arel, “Cincin Köyünde Cihanoğullarına Ait Yapılar”, V. Araştırma
Sonuçları Toplantısı I, Ankara, Nisan 1987. ; AVGM,
608/2 nolu defterin 160.sayfa ve 138.sırasında kayıtlı
“Hacı Salih oğlu Posacızade Hacı Mustafa Ağa’nın”
21 ramazan 1293 tarihli vakfiyesi.
İlker Gümüş, Cihanoğlu Ailesine Ait Mimari Eserler,
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Sanat Tarihi
Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Van 2015, s.73-77.
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Fotoğraf 2. Cincin Abdülaziz Efendi Cami doğu
duvarı dokuma resmi

Fotoğraf 3. Cincin Abdülaziz Efendi Cami batı duvarı

Abdülaziz Efendi Camii’nin doğu ve batı
duvarlarının güney köşelerinde ise dikdörtgen
nişler içerisinde dokuma tasvirleri vardır. Alçı
nişlerden birinin yüzeyinde yine alçı malzemeli sütuncelerle desteklenmiş dilimli kemerler
mevcuttur. Bu süsleme elemanlarının üzerinde
bitkisel kabartmalar görülmektedir. Çerçevenin dışında ve niş kemer köşeliklerinde çiçek
desenleri mevcuttur. Ayrıca batı duvardaki
nişte sütunceler bulunmamaktadır. Dokuma
tasvirleri ise neredeyse 1/3 bir alan içerisine ve
nişlerin alt kısımlarına işlenmiş, kırmızı renk
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Fotoğraf 4. Cincin Abdülaziz Efendi Cami batı duvarı
dokuma resmi

kullanılarak dikdörtgen biçimde şekil verilmiş,
bir kalın bir ince olarak dört bordürlüdür. Dokumanın resminin sadece alt kısmında püsküller mevcuttur ve böylece sarkıtılmış izlenimi
vermektedir. Üçüncü bordüründe “S” kıvrımlarıyla oluşturulmuş süsleme kuşağı mevcuttur.
Süsleme kompozisyonunun merkezi de boş bırakılmıştır (foto 1-4).
Buradaki kompozisyonda nişlerin ve dokumanın konumu önemlidir. Bu süslemede iki
farklı görünüm ortaya çıkmaktadır. Birincisi
alçı nişler dilimli kemerleriyle, sütunceleriyle
ve köşe süslemeleriyle seccade biçimini göstermektedir. İkinci olarak alçı süslemelerin yüksekte mihrabın iki yanında konumlandırılması
ve tek yönde püsküllerin varlığı, dokumanın
Kur’an mahfazası amaçlı bir örtü olduğunu
hissettirmektedir12.
12

Bazı araştırmacılar burada kullanılan motif için ipe
asılı halı tasviri tabirini kullanmıştır. Bkz Osman
Ülkü, “Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri
Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdüzaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi”, STD. XXV/2, s.285,
İzmir 2016.
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Cihanoğullarına ait bir diğer yapı da Koçarlı İlçesi’ndeki Cihanoğlu Mustafa Ağa Camii’dir, Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Orta
Mahalle’de bulunan camii, 1584 yılında eski
caminin yerine bir mescit olarak inşa edilmiştir.
1773 yılında cami haline getirilmiştir. İlk kez
1784 yılında ve daha sonra ise 1834’te onarım
geçirmiştir13. Cami son şeklini 1834 yılında
Cihanoğlu Mustafa Ağa tarafından yaptırılan
onarımında almıştır14.

Kalemişi süslemenin yoğun olduğu yapının iç mekânında en üstteki süsleme kuşağında gemi, deniz orman, dağ ve mimari
kuruluş tasvirlerine yer verilmiştir. Kubbe
geçişlerinin arasındaki yerde “S-C” kıvrımlı, üçgen şeklindeki bitkisel kompozisyonun merkezinde daire içerisinde çâr-ı yâr-ı
güzin levhaları yani “Allah, Muhammed,
Ebubekir, Osman, Ömer, Ali” isimleri yazılıdır. Natürmort ve eşya tasvirlerinin yanı
sıra mihrabın üstünde etrafında şehirler ve
hurma ağaçları olan Kâbe tasviri vardır.
Harimin doğu ve batı duvarlarında yer
alan dokuma kalem işleri ise kalın, sarı ve
kırmızı renkli kurdele ipi ile asılı vaziyettedir. Dokumaların bir tarafı daha aşağı
sarkık durumdadır ve görünüm yandan
verilerek derinlik artırılmıştır. Doğu duvardaki tasvirde dokumanın zemini sarı
ve yeşil rengin birbirleriyle oluşturulmuş
geçiş rengindedir. Kenarlarında dikiş izleri
mevcuttur. Uzun kenarlarında bordür yer
almazken kısa kenarlarda görülmektedir.
Bordürlerde yaprak ve kırmızı renkli çiçek
tasvirleri vardır. Dokumanın kısa kenarlarında dönemin genel özelliği olarak üçer
selvi ağacı bulunmaktadır. Ağaçların arasında yapraklar, sarı ve kırmızı renkli çiçek
motifleri yer almaktadır. Ayrıca kenarlar
hafifçe siyaha boyanarak püskül görüntüsü
verilmeye çalışılmıştır. Harim batı duvarı

13

14

üzerindeki dokuma tasviri genel yerleştirilme doğudaki ile aynıdır fakat kısa tutulmuştur. Dokumanın zemini mavi tonlarındadır ve üç bordürlüdür. Dıştaki bordür
siyah şerit şeklindedir. Sonraki bordürde ise
çiçek tasvirleri kullanılmıştır. İçteki bordür
ise ince siyah şeritlidir. Dokumanın köşelerine pembe ve sarı renkteki çiçek buketleri
yerleştirilmiştir. Buketler arasında kırmızı,
yeşil ve pembe bitkisel formlar vardır15.

Cihanoğlu Mustafa Ağa Camii, Cihanoğulları Ailesinin Aydın’da inşa ettirdikleri dikdörtgen planlı, tek kubbeli ve kadınlar mahfili
içeren, mimari açıdan dönemin ve bölgenin
özelliklerini yansıtan camilerdendir.
Bu yapıdaki duvar resimleri ve alçı süslemeler Cihanoğlu Ailesi’nin bir ayan olması ve
yörede sözünün geçmesi bakımından önem taşımaktadır. Yapıdaki duvar resimleri yapıldığı
döneme göre çağdaştır. Fakat yapıları inceleme
amacımız duvardaki kalem işlerinden dördünün dokuma motifleri olmasıdır.
Türk duvar resim sanatında pek görmediğimiz kalın dokumaların bu yapılarda yer almasının bazı sembolik anlamları olduğu tarafımızca düşünülmektedir. Cihanoğlu Ailesi’nin
kendine ait kalesi olması Ayda Arel tarafından
bölgedeki ekonomiyi denetim altına almak için
inşa edildiği söylenmektedir16. Ayrıca bölgenin
Türkmen aşiretlerinin yayılım alanlarından olması dokuma faaliyetlerinin yörede yoğunlukla
uygulanmasını sağlamıştır.
Avrupa’da bir dönem Türk halılarına karşı
hayranlık ve sahip olma arzusu bulunmaktaydı. Hatta Batı’da balkon ve pencereden dışarı
Türk halısı sermek soyluluk göstergesi olarak
kabul edilmekteydi ki oryantalist sanatçılar
Türk dokumalarını sıklıkla resimlerinde kul15

Koçarlı Guide, Koçarlı Kaymakamlığı Kültür Yayını,
İzmir, 2001, s. 19.

Ayda Arel, “Aydın ve Yöresinde Bir Ayan Ailesi ve
Mimarlık; Cihanoğulları”, Osmanlı’dan Cumhuriyete
Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, Sempozyumu,
Ankara 1993, s, 200.
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16

Dokuma halı tasviri olarak tabir ettiğimiz motif bazı
çalışmalarda halının yanı sıra kumaş olarak da adlandırılmıştır. Bkz. Dilek Şener, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda
Anadolu Duvar Resimleri, (Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 66,70, Ankara 2011.

Ayda Arel, “Cincin Köyünde Cihanoğullarına Ait
Yapılar”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Ankara
1987, s. 48-49.

ABDULHAMİT TÜFEKÇİOĞLU-İLKER GÜMÜŞ/GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ DUVAR
RESİMLERİNDE BAZI DOKUMA TASVİRİ ÖRNEKLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

25

Fotoğraf 5. Koçarlı Mustafa Ağa Cami doğu duvarında
bulunan resimler

lanmışlardır17. Halıların çok geniş kullanım
alanı vardır ve bunlara göre de adlandırılırlar.
Döşeme örtüsü olarak yere serilen halılar ekseriya dört parçadan ibarettir. Dini nitelikli kompozisyonlarda, özellikle dönemin ileri gelen
şahsiyetlerinin tablolarında bir Türk halısının
masa üstünde veya yerde serili durduğu yahut
balkondan sarktığı ya da bir kilisenin apsisini
süslediği görülür18.
Bu bağlamda Cihanoğlu Ailesi’nin bölgede
sözü geçen ve ekonomik anlamda hâkimiyet
kuran bir aile olmasının bir sonucu olarak inşa
ettirdiği camilerde soyluluk göstergesi olan
17

18

Ahmet Aytaç, “Türk Medeniyetinde Dokuma Kültürü ve Yabancı Resim Sanatı Üzerindeki Tarihsel
Yeri”, 38. Icanas Uluslar arası Asyave Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, Ankara, I., 2008, s.207.
; Ahmet Aytaç, “Oryantalist Ressam Jean-Leon Gerome’nin Tablolarında Tasvirlenmiş Türk El Dokumaları”, Turansam, C.4, S.13, 2012, s.103. ; Levent
Boz, “Ladik Type Carpets in a 19th Century Painting
– The Departure of the Prodigal Child from Venice
by James Tissot”, Carpet Collector, 1/2016, s.60-63,
Hamburg 2016.

Nebi Bozkurt, “Halı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, C. XV, İstanbul 1997, s. 253,257.

Fotoğraf 6. Koçarlı Mustafa Ağa Cami doğu duvarında
dokuma resmi

halı veya kilimin sarkıtılması tesadüf değil sanatkârların isteyerek yaptığı bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bazı araştırmacıların
ifade ettiği gibi camilerde yabancı ustaların
veya bu ustaların çalışmalarını takip etmiş gayrimüslim sanatçıların varlığı bilinmektedir. Bu
durum bize gayrimüslim sanatçıların oryantalist resimlerdeki halı tasvirlerinden esinlenerek
bunu camilere yansıttığının göstergesi olarak
kabul edilebilir19 (foto 5-8).
19

Ayda Arel Cihanoğullarına ait eserlerin ustalarının
Sakız Adası kökenli olduğunu söylemektedir. Bkz.
Ayda Arel, “Aydın ve Yöresinde Bir Ayan Ailesi ve
Mimarlık; Cihanoğulları”, Osmanlı’dan Cumhuriyete
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Fotoğraf 7. Koçarlı Mustafa Ağa Cami batı duvarında
bulunan resimler

Fotoğraf 8. Koçarlı Mustafa Ağa Cami batı duvarında
bulunan dokuma resmi

Denizli’nin Kale İlçesi’ndeki Antik Tabea
kentindeki Cevher Paşa Camii de (1819-20)
süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Yapıda dikdörtgen çerçevelerin içerisinde hat sanatı örnekleri görülmektedir. Bitkisel şeritler de duvar
yüzeylerinde dolaşmaktadır.
Caminin son cemaat yeri batı duvarındaki
halı süslemesi nadir örneklerdendir20. Dik-

20

problemler, araştırmalar, tartışmalar, sempozyumu, Ankara 1993, s.197. ; Ayda Arel, a.g.m., s.49, dipnot 19.
; Halil Sözlü, “Balıkesir Burhaniye’de Ağacık Köyü
Cami ve Tasvirleri”, Turkısh Studıes, V. 9/1, 2014,
s.500.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Şakir Çakmak, Denizli İli’ndeki Türk Anıtları Camiler (Ege Üniversitesi Sosyal
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dörtgen biçimli halının kalın bordüründe geometrik geçmeler mevcuttur. Motifin zemini
sarı renktedir. Merkezde tam bitkisel formlu
madalyon yer alırken aynı süsleme köşelerde ¼
olarak mevcuttur. Fakat bu yapıdaki süslemede
genel hatlarıyla halı şeması uygulanırken Cihanoğlu yapılarındakinde ise süslemelerde genelin dışına çıkılarak daha basit ve farklı kompozisyon uygulanmıştır. Yapı içerisindeki diğer
süslemelere benzer formların dokuma üzerinde de uygulandığını görebilmekteyiz (foto 9).
Türk kültüründe dokumalar, aynı zamanda
kadim inanış ve törelerin yansıtıldığı alanların
başında gelmektedir. Gelinlerin çeyizi, genç
kızların duygularını işlediği, kimi zaman yerde
veya duvarda, misafir ağırlanan odada kullanılan dokumalar, bazen de hayır sahipleri tarafından camilere vakfedilen vakıf malları arasında
Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir
1991, s.78-84. ; E. Emine Naza-Dönmez, “Denizli-Tavas ve Çevresi Camileri Ön Araştırması”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 2006 Denizli, s175,179.
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yer almaktadır. Bir hayır işleme aracı olarak
“vakfetmede” camilere, ibadet yerlerine halı ve
kilimler bağışlanmaktadır. Böylece müslümanların ibadet ettiği yerlerde secde edilen dokumalarla sevap işlenerek “kalbî mutmainlik”
amaçlanmıştır. Bu yapıda da duvarda yer alan
halı motifi aynı düşüncenin sanatsal bir izlenimi olarak resmedilmiş olmalıdır.
Köy camisi olmasına rağmen duvar resimlerinin bolca kullanıldığı diğer bir yapı da
Ödemiş Lübbey Camii (XIX. yy.)’dir. Yapının
içerisinde vazodan çıkan çiçekler, selvi ağaçları,
cami ve gemi tasvirleri bulunmaktadır.
Camide yapının vaaz kürsüsünün olduğu
duvardaki seccade motifi dikkat çekmektedir.
Enlemesine yerleştirilen dokuma dikdörtgen
biçimlidir. Dokumanın kısa kenarlarında püsküller mevcuttur. Dört bordürü bulunan dokumanın en dıştaki gri renktedir. İkinci bordürün
zemini kırmızı renktedir ve üzerindeki bordürde beyaz, yeşil ve mavi renkte “C” kıvrımları
bulunmaktadır. Üçüncü bordürde zemin yeşil
renktedir. Motiflerde ise mavi, beyaz ve açık
yeşil tonları kullanılmıştır. Bezemeler dört parçaya ayrılmış daireler şeklindedir. Dördüncü
bordürde gri ve mavi renkli üçgen desenler bulunmaktadır. Seccadenin âyetlik ve alınlık bölümlerinde zemin yeşildir ve üzerinde kırmızı,
beyaz renkte çiçekler vardır. Seccadenin mihrabiyesi kırmızı zeminlidir ve üzerinde kıvrımlı
mavi renkli süslemeler ve beyaz çiçekler bulunmaktadır. Köşelerde sarı zemin üzerine çiçek
ve yapraklar yerleştirilmiştir (foto 10).
Seccade motifi vaaz kürsüsünün bulunduğu
duvarda yer aldığı için vâizin arkasının boş kalmasını engellemek amacıyla, olması gereken
gerçek orijinal dokumanın yerine “duvar halısı”
özelliğiyle resmedildiği düşünülebilir. Ayrıca
seccadenin tek kişilik bir ibadete uygun eşya
olması, konumu gereği cemaatin önünde yer
alan imam-hatibi vurguladığı, ibadet etmede
önceliğin namaz kılma olduğunun belirtilmesi
gibi anlamlar taşıdığı da söylenebilir.
Nevşehir’deki sivil mimari örneklerinden
Göreme Küçük Mehmet Konağı (1825), duvar
resimlerinin çokça kullanıldığı bir diğer yapı-
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Fotoğraf 9. Denizli Kale Cevher Paşa Camii son cemaat
yeri batı duvarı dokuma resmi (R.YELEN arşivi)

Fotoğraf 10. Ödemiş Lübbey Camii Vaaz Kürsüsü ve
Seccade Motifi (G. ÖZBEK)

dır. Yapı içerisindeki kalem işlerinde İstanbul
gibi kent manzarası, mimari tasvirler, gemi
tasvirleri, natürmortlar ve tüfek gibi kullanım
eşyaları duvarlara resmedilmiştir.
Odaların birinin üst kısmında ise, ibrik,
leğen, kurna ve işlemeli peşkir yer almaktadır.
Aynı kompozisyonun sol üst köşesinde “Maşallah” lafzı bulunmaktadır. Kalemişleri dıştan
çiçekli bir çerçeve içine alınmıştır. Peşkir bir
ipe asılı vaziyettedir ve aşağı sarkıtılmış haliyle
asıldığı için derinlik etkisi verilmeye çalışılmıştır. Peşkirin kısa kenarlarında çiçekli ve “S-C”
kıvrımlı bordür işlemesi vardır. Peşkirin alt kısmında kurna yer alırken yan tarafında abdest
almak için kullanılan ibrik takımı bulunmaktadır. İbrik-leğen önlü ve arkalı kompozisyona
yerleştirilmiştir ve geride yer aldığı için yine
perspektif oluşturulmuştur. Maşallah lafzı ise
yine sol üst köşeye asılı vaziyettedir. Resimdeki
öğeler simetrik yerleştirilmemiştir ve derinlik
hissi verilerek bir iç mekân görüntüsü verilmeye çalışılmıştır (foto 11).
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Fotoğraf 11. Nevşehir Küçük Mehmet Konağı duvar resmi
(M. UÇAR arşivi)

İbrik ve leğen sembolizmi Türk sanatında
günlük edebiyata da yansımıştır ve Türk evlerinde misafirlere yönelik levhalar olduğu kaynaklarda geçmektedir;
“Ey misafir kıl namazın kıble bu câniptedir
İşte leğen, işte ibrik, işte peşkir iptedir.” 21
Temizliğe, ibadete ve misafir ağırlamaya yönelik oluşturulan duvar resminin konak
mimarisinde bulunması nedeniyle yukarıdaki
mısralarla ilişkili olabileceği tarafımızca düşünülmektedir. Cihanoğlu Mustafa Ağa Camii’ndeki dokuma tasvirine form açısından
benzemesine rağmen ibrik-leğen-konak temaları burada ipe asılı nesneyi “peşkir” olarak
tanımlamaya uygun düşmektedir.
Bu durum bize benzer süsleme ögelerinin,
sanatkâr / nakkâş tarafından yapıların farklı işlevlerine göre farklı kullanılabileceğini, anlam
ve sembolik değerlerinin değişebileceğini göstermektedir.
Sonuç
Medeniyetimizde dokumalar, Orta Asya’dan beri süregelen Türk insanının hislerini,
ülkülerini ve yaşadığı doğal çevresini yansıttığı
bir tablo niteliğinde eserlerdir. Türk devletleri
İslâm öncesi ve sonrası yaşadığı bütün birikimlerini muhakkak sanat eserlerinde işlemiştir.
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı safhalarında
farklı dokuma türleri ve motifleri kullanılagelmiştir.

21

Zeki Kuşoğlu, Dünkü Sanatımız Kültürümüz, İstanbul 1994, s.176-179.
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XVIII. yüzyıldan itibaren siyasi, askeri ve
ekonomik gücünü maalesef kaybeden Osmanlı Devleti’nin bakiyesi altındaki topraklardaki
mimari ve buna bağlı süsleme sanatlarında batı
sanatının ve sanatkârların etkisi kendini hissettirmeye başlamış ve Osmanlı süsleme sanatlarına yön vermiştir. Camilerde artık doğa, kent
dokusu, mimari, deniz manzaraları, meyve ve
çiçeklerin kullanıldığı natürmortlar, günlük
kullanım eşyaları, yiyecekler, yapıların duvarlarına bazen rastgele serpilmiş kitâbeler ve perde
gibi kumaş motifleri yapı içerisinde yoğunlukla
tercih edilmiştir.
Duvar resimlerinde perde dışındaki, halı,
kilim, seccade ve peşkir gibi dokumalar kalem
işi sanatımızda sıklıkla tercih edilen öğeler değildir. Bu sebepten dolayı mimaride duvar resminde kullanılmasında yukarıda ele aldığımız
bazı sembolik anlamlar içerdiğini düşünmekteyiz.
Bu simgesel anlamlarda tek bir sembolik
düşünceden ziyade birden fazla anlamın tezahür edebileceği düşünülmektedir. Dokuma
tasvirlerinden bazılarının, Kur’an mahfazası
olabileceği gibi halı motiflerinin de bir dönem
Avrupa’daki soylu ailelerinin yaptığı gibi balkon veya pencereden sarkıtılır şekilde sunulması sosyal ve ekonomik açıdan güçlü ailelerinin soyluluğuna ve ticari gücüne vurgu yapmak
için tasvir edilmiş olabilir. Bunların yanı sıra
dokuma tasvirlerinde halıların camilere vakfedilmesi olgusunu görebilmekteyiz. Seccade
motifi temsili duvar halısı veya imam-hatibi
ön plana çıkarmak, namazın ibadetlerdeki önceliğini vurgulamak gibi anlamlar taşımış olmalıdır. Sivil mimaride görülen peşkirin ibrik
ve leğen ile birlikte kullanılırken aynı dönemde
bazı evlerde bu betimlemeyle alakalı beyitlerin
olması temizlik ve misafire hürmete vurgu
yaptığının göstergesidir.
Böylelikle motiflerin biçimi, kullanıldığı
yapılardaki banilerin sosyal statüleri, dönemin
sosyal yaşamındaki düşünceler sanatkârlar tarafından anlamlandırılarak yapılarda resmedilmişlerdir.
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BİTLİS’TE ANADOLU’NUN
ERKEN TÜRK DÖNEMİNDEN
AHŞAP BİR KAPI KANADI
Halil SÖZLÜ*-Resul YELEN**

ÖZ
Medeniyetin mutlak olarak getirdiği sonuçlardan biri de ait olduğu toplumun
kullandığı eşyalar üzerindeki estetik anlayışını göstermesidir. Ahşap işçiliği de
Türk-İslâm medeniyetinin güzellik kavramının yansıtıldığı alanlardan biridir.
Aşağıda incelediğimiz kapı kanadı da Anadolu’daki erken tarihli ve Türk dönemine ait örneklerden biridir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu eserin XII.
yüzyılın ikinci yarısı ile XIII. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.
Bu makaleyle amacımız, Türk-İslâm sanatında önemli bir yere sahip olan ahşap sanatına katkı sağlamak ve değerli bir örnek olduğunu düşündüğümüz bu
kimliği belirsiz kapı kanadını, bir nebze de olsa kimliğe büründürmektir. Nereden ve nasıl geldiği tam olarak bilinmeyen bu eserin varlığından Sanat Tarihi
camiasını haberdar ederek, belki de bir müzede sergilenmesine vesile olmaktır.
Anahtar Kelimeler: Siirt, Hıdru’l-Ahdar Camii, Ahşap, Kapı, Selçuklu süslemesi
*
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HALİL SÖZLÜ-RESUL YELEN/BİTLİS’TE ANADOLU’NUN
ERKEN TÜRK DÖNEMİNDEN AHŞAP BİR KAPI KANADI
ABSRACT
A WOODEN DOOR WING IN BITLIS, WHICH BELONGS TO
EARLY ANATOLIAN TURK PERIOD
One of the absolute results of civilazition is showing the aesthetic mentality on
the used goods of the belonging society. Woodwork is the one of the areas that
Turk-Islamic civilazition’s beauty concept is reflected. The door wing that we examined below is one of the most earliest dated samples in Anatolia and belongs
to Turkish period.
Our purpose with this article is; to contribute to wood art which has an important place in Turk-Islamic art and to identify a little bit this unidentified door
wing which we think is a precious sample. By informing the History of Art circle
about presence of this piece, which we don’t know where and how it came from,
perhaps conducing to the exhibition of that in a museum.
Key Words: Siirt, Hıdru’l-Ahdar Mosque, Wooden, Door, Seljuk ornament.

1. Giriş
Anadolu’da Selçuklularla gelişen ve orijinal örneklerini veren ahşap işçiliği Beylikler
devrinde de mükemmel örnekler kazandırarak
müşterek bir ekol yaratmıştır. Osmanlı dönemi ahşap işçiliği teknik sahada büyük yenilik
getirmemiş, ancak değişik bir üslup getirmiştir. Ahşap minberler, kapılar, pencere kanatları, rahleler, tavanlar, direkler, sütun başlıkları,
kirişler, konsollar Selçuklu ve Beylikler devri
cami içlerinde yapıyı süsleyen önemli bir unsur
olmuştur. Özellikle ceviz, elma, armut, sedir,
abanoz ve gül ağacından yapılan bu malzemede çeşitli işleniş teknikleri kullanılmıştır1.
Anadolu Türk ahşap sanatı içinde önemli
bir yer tutan kapı kanatları, yapıların giriş cep-

1

Bu makaleyi yazmamıza vesile olan, kitabenin okunmasında ve yorumlanmasında bilgilerini bizimle paylaşan Prof Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU’na,
eser üzerindeki süsleme kompozisyonu ile ilgili olarak bilgilerini esirgemeyen Doç. Dr. Gülsen BAŞ’a,
çalışma olanakları için gerekli görüşmeleri yapan
Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU’na ayrıca eser üzerinde çalışmamıza izin veren Bitlis Vakıflar Müdürü
Said Sancar Bey’e teşekkürlerimizi sunarız.
Ahşap Teknikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz:
Gönül Öney, “Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri”, Sanat Tarihi Yıllığı III, İstanbul,
1670,s.135., Rüstem Bozer, 15. Yüzyıl Ortalarına Kadar Anadolu’da Ahşap Kapı Kanatları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1992.; R. Bozer, “Ortaçağ
Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekâri Tekniği”,
Türkler, C.7, Ankara, 20002.

helerinde tamamlayıcı bir unsur olmalarının
yanı sıra, süslemeleriyle de girişlerde davetkâr
birer nitelik kazanmışlar; bazen kendilerinin
bazen de ait oldukları yapıların kimlik belgeleri
durumundaki kitâbeleri bünyesinde barındırıp
günümüze taşımışlardır2.
Ahşap kapılar olması gerekenden daha az
sayıda günümüze ulaşmalarına rağmen, mevcut duruma baktığımızda 12. yüzyılın sonlarından kalan ilk örnekten başlayarak belli bir
gelişimi yansıttıkları görülmektedir. Bu gelişimi şema, teknik, motif ve kompozisyonlar, süslemenin yeri ve düzeni gibi çeşitli bakımlardan
takip etmek mümkün olabilmektedir. Her biri,
devirlerinin genel karakterine aykırı düşmeden
kendilerine has özellikleriyle dikkati çeken bu
eserler, Selçuklu ve Beylikler devrinde bir yandan çakma ve kündekâri gibi yapılış biçimlerine göre; diğer yandan süslemelerin yüzeydeki
dağılımlarında önemli bir etken olan pano, kemer ve madalyon gibi şema belirleyici elemanların düzenlenişine göre çeşitlilik gösterirler ve
yeni arayışlar ortaya koyarlar3.
15. yüzyılın ortalarından itibaren ise Osmanlı Devleti’nin büyümesine paralel olarak
ve dolayısıyla sanat faaliyetlerinde merkezi
2

3

R.Bozer, “Amasya ve Çevresinde Erken Osmanlı
Dönemine Ait Üç Ahşap Kapı”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.XI, Ankara, 2000, s.285.
Bozer, a.g.m., s. 285.
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Fotoğraf 3. Kapı kanadının genel görünümü

Fotoğraf 1. Kapı Kanadının genel görünümü

Fotoğraf 2. Kapı Kanadının arka kısmından genel
görünümü

etkilerin hissedilmeye başlamasıyla genellikle
kündekâri tekniğinde imal edilen üç panolu
şemaya sahip örnekler yaygınlık kazanmış ve
bu açıdan önceki dönemlerin arayışları ve çeşitliliği azalmıştır. Bu süreç içinde görülen deA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

ğişimler elbette yapılış teknikleri ve şemalarla
sınırlı kalmamış, süsleme türlerinin yüzeylerdeki dağılım oranları ile süsleme tekniklerinin
tercihi ve uygulanış biçimlerinde de kendini
göstermiştir. Bu değişimin hissedilmeye başladığı dönem 15. yüzyılın ilk yarısıdır4.
Ölçütü ve sınırı maneviyat olan Türk-İslâm
sanatları süslemelerinin sabır, inanç, güç simgesi, estetik, yetenek gibi olgularla ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Estetik manada duyulan
kaygı kendisini ilâhi anlamda da göstermektedir. Yapılan tezyinatın, yaptıran ve yapan kişiyi
hem dünyevi anlamda hem de manevi anlamda
hoşnut etmesi önemlidir. Bu süslemeleri icra
eden sanatçıların sonsuzluk âlemini düşündükleri kuvvetle muhtemeldir. Bunun en güzel
örneği sonsuzluk anlamı veren tezyinatın sıkça
kullanılmış olmasıdır. Tabi ki sadece süsleme
için değil tüm Türk-İslâm Sanatları için kabul
gören unsurlardır.
Ele aldığımız bu kapı örneğinde de sonsuzluğun, inancın, yeteneğin ve davetkârlığın izleri
görülmektedir. İşte bizi bu makaleyi yazmaya
cezbeden de bu davetkârlık olmuştur. Sahipsiz
ve aidiyetsiz gibi görünse de hepimizin sahibi
gibi onun da sahibi O’dur.
2. Ahşap Kapı
Bitlis Vakıflar Müdürlüğü’nde yer alan ahşap kapı günümüzde özgün yerinde bulunmamaktadır5. Kesin yeri bilinmeyen ahşap eserin

4
5

Bozer, a.g.m. s. 285-86.

Bitlis Vakıflar Müdürü Said Sancar bu ahşap kapının
önceki dönemlerde depoda korunduğunu söylemiştir.
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Fotoğraf 4. Sağ levha
süsleme ayrıntısı

Fotoğraf 5. Kapı kanadının üst kısmında yer alan
kitabe panoları

Siirt Merkez’deki, eski ismi Hıdru’l-Ahdar
Camii olan Cumhuriyet Camii’nde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf mevcuttur6.
Kapı kanadı günümüzde üç ayrı ahşap levhadan müteşekkildir. Ölçülerine göre üç ahşap
levha yan yana 87 cm eninde, 165 cm boyunda ve 3,5 cm kalınlığındadır. Soldaki levha 34
cm., ortadaki levha 28 cm. ve sağdaki levha
25 cm’dir7. Ortadaki süslemeler 16 cm genişliğindeki alan içerisindedir. Bu alanlar 2 cm.lik
düz silmelerle sınırlandırılmıştır. Bu silmelerin
hemen dışında ise 3,5 cm.lik bitkisel süslemeli bordür yer almaktadır. Soldaki levhanın dış
kısımlarında 3,5 cm boşluk varken ortadaki
levhanın sol tarafı 2,5 cm iken sağ kısmının
kesildiği görülmektedir. Bordürler üste doğru
devam etmektedir. Üstteki yazıların yer aldığı
panolar ise 20 cm yüksekliğindedir. (fotoğraf 1).
Levhalar ön yüzünden üzeri büyük mıhlarla
çakılmış ok şekilli üç metal aksam ile birbirine
tutturulmuştur. Sağda yer alan levha üzerinde
ahşabın daha fazla yarılmasını önlemek için
metaller çakılmıştır8. Sol levha üzerinde altlı
üstlü yerleştirilmiş anahtar deliklerinin yer aldığı metal aksam vardır. Fakat arka kısımda sadece üste yer alan anahtar deliği ile aynı hizada
olan kısımda kilit aksamı yer alırken alt anah6

7

8

Fakat yapının tamamı yerine kapısının 1958’de çekildiği gösteren bir fotoğraf yer almaktadır. Fotoğraf
için bkz. http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/28356
(erişim tarihi: 26.01.2016).

Anlatımda takip kolaylığı için kilit aksamının olduğu
yerden başlayarak sol, orta ve sağ levha denilmektedir.
Eski fotoğrafta metaller görülmemektedir.

Fotoğraf 6. Sağ levhadaki
kitabe ayrıntısı

tar deliği boştadır. Sol levhanın kenarlarında
kesilmeler ve eklemeler görülmektedir. Ahşap
levhaların arka yüzünde ise metal aksam şeritlere denk gelen yerlere ahşap kirişler çakılmıştır. Bu metallerin tahrip olan ahşap levhaların
onarımında özensiz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. (fotoğraf 1).
Levhaların etrafında 3,5 cm genişliğinde palmet motifle süslü bordür dolaşmaktadır. Bordürler oyma-kabartma ve yivli oyma
tekniği ile oluşturulmuştur. Palmetler iki yan
yapraklı ve bir tepe yapraklıdır, ayrıca sağa ve
sola yatık vaziyettedir. Her tepe yaprağı uzayarak diğer palmetin gövdesini oluşturmaktadır.
Palmetlerin etrafında kıvrımlı dal dizisi de dolaşmaktadır. Sol ve ortada levhadaki bordürde
motifler yivli oyma teknikli iken sağ levhadaki
bordür yuvarlak yüzeyli oyma tekniği ile işlenmiştir. Ayrıca sağdaki levhanın dışa bakan
kısmındaki bordür dizisi günümüze ulaşamamıştır. Ortadaki levhanın ise sağdaki levha ile
birleşme kısmındaki bordür muhtemelen kesilerek yarım bırakılmıştır. Bordür dizileri ritmik
bir şekilde iken sol levhanın üst sıra bordüründe ortadaki palmetin tepe yaprağı bulunmamakta ve düz durmaktadır. Bordürler köşelere
denk gelen yerlerde kıvrım dallı ve yapraklı bir
dönüş göstermektedir.
Levhaların üst kısmında 2 cm’lik silme ile
çevrelenmiş panolar mevcuttur. Panoların yüksekliği 20 cm’dir. Sağdaki pano tahrip olmuş durumdadır. Pano üzerinde düğüm, geçme ve kıvrımlı dal motifleri yer almaktadır (fotoğraf 3).
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Çizim 1. Üst orta pano

Fotoğraf 7. Üst orta pano

Panolarda desenler çift katlı oyma tekniği
ile yapılmıştır. Üzerinde kitâbeler mevcuttur.
Dikdörtgen panolar içindeki kitabeler tek satır halinde, oyma tekniği ile tezyini kûfi hatla,
Arapça olarak hakkedilmiştir. Sağdaki panoda
...ال... (...la...); Ortadaki panoda ( وماve mâ-) ;
soldaki panoda ise ئحالل
(ihan li’llâhi) kelimeleri
ّ
yazılmıştır, bunlar bütünleştirildiğinde “...la... ve
mâihan li’llâhi”cümlesi oluşmaktadır. Okunuşunu yaptığımız bu yazıtlar şöyle anlamlandırılabilir; “Günahları örten (silen) ancak Allah’tır”9.
Orta panonun harflerin uzantıları kıvrım dallı
bir şekilde teşkil edilmiştir. Harflerin uzantıları birbirleriyle birleşerek kıvrım dallı ve dilimli
motifler oluşturmuştur. Ayrıca uçları helezonik
kıvrımlı rumiler süsleme kompozisyonunun içerisine serpilmiştir. Panonun üst kısmı kapatıldığından burası görülememiştir. Soldaki panoda
harfler ortada kıvrım yaparken uçları çatallanmıştır. En sondaki ( هhâ) harfi uzayarak sol üst
köşede büyük bir kıvrım meydana getirmiştir.
Aralarda yine iki yana açılan kıvrımlı rumiler
vardır (fotoğraf 5-8, çizim 1-2).
Üsteki panolar alttaki dikdörtgen panolardan yine palmet bordür kuşağı ile ayrılmaktadır. Panolarda süsleme alanına geçmeden önce
iç içe iki adet silme vardır. Bu silmeler aşağıya
doğru inmektedir.
Sol ve ortadaki pano benzer ve iç içe bitkisel formlu süslemeler ile oluşturulurken sağdaki pano biraz daha basit niteliktedir. Sol ve
ortadaki süslemeler simetrik olarak oyulmuşsa
da usta ve zaman tahribatından kalan hatalar
9

Malatya Ulu Camii Minberinde de el-azametü li’llâhi gibi benzer ifadeye rastlanılmaktadır. Bkz. M.
Zeki Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap
Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” Vakıflar Dergisi
V, Ankara 1962, s.49.
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Çizim 2. Üst sol pano

Fotoğraf 8. Üst sol pano

ve bozulmalar göze çarpmaktadır. Süslemelerde oluklu oyma ve çift katlı oyma teknikleri
kullanılmıştır.
Sağdaki levhadaki dikdörtgen pano içerisindeki süsleme kompozisyonu diğer levhalara göre farklı ve daha basit kalmaktadır. Bu
kısımda rumili kıvrım dalların dikey eksende
birbirleriyle örülmesi prensibine uygun olarak
oyulmuş desenler yer almaktadır (fotoğraf 4) .
Sol ve ortadaki panoların süsleme kompozisyonlarında palmet, rumi, kıvrımlı dallar ve
güneş kursu diyebileceğimiz rozetler vardır10.
Panoların üst tarafında ters duran palmet motifi vardır. Palmetin altından iki yana düzgün
bir şekilde açılan dilimli rumi motifleri mevcuttur. Palmet alttaki kıvrımlardan yukarıya
doğru rumi motifleri ile açılmaktadır. Üç katlı
olacak şekilde oyulan süslemelerde rumiler kalın ve ince özellikler göstermektedir. Rumi kıvrımlarının uçlarında yukarıya ve aşağıya doğru
birbirlerine ters olarak helezonik kıvrım yapan
örnekler oyulmuştur. Palmetin tepe yaprağının altında daire içerisinde çarkıfelek motifi
bulunmaktadır. Bu motif soldaki panoda da
seçilirken ortadaki panoda tahrip olmuş vaziyettedir. Çarkıfelek içinden çıkan kıvrım dallar
iki yanda helezonik kıvrımlar oluşturmuştur.
Üstteki helezonların ucu çatallaşarak üç kıvrım
halini almıştır. Çarkıfelek motifinin altında ise
kıvrımlı dallar arasına karşılıklı yerleştirilmiş
uçları kıvrımlı rumi motifleri oyulmuştur. Alta
doğru indikçe yukarıda olduğu gibi iki yana
düzgün bir hatla açılan dilimli rumiler vardır.
Ruminin üstünde ise bu sefer dört kıvrımlı
ince rumiler bulunmaktadır. Altta ise nispeten
daha kalın, uçları kıvrımlı rumi motifleri karşı10

Süslemeler yukarıdan aşağıya doğru anlatılacaktır.

35

HALİL SÖZLÜ-RESUL YELEN/BİTLİS’TE ANADOLU’NUN
ERKEN TÜRK DÖNEMİNDEN AHŞAP BİR KAPI KANADI

Çizim 3. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

Fotoğraf 9. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

lıklı olarak yerleştirilmiştir. Yine birbirini tekrar eden rumi ve kıvrımlı dallardan sonra daire
içerisinde çarkıfelek ve iki yanında helezonik
kıvrımlı dallar içerisinde rumi motifleri yer almaktadır (fotoğraf 9-10, çizim 3-4).
Buradan sonra süslemede kompozisyon değişmektedir. Sol ve ortadaki panoların ortasına
dairesel bir rozet yerleştirilmiştir. Rozetin etrafı kıvrımlı dallar ile çevrelenmiştir. Altında
ise karşılıklı simetrik olarak duran çifte rumiler
vardır. Motiflerin uçlarında yer alan kıvrımlar,
aşağıya doğru uzanırken uçları çatallaşmaktadır. Bu rumilerin arasında yine çarkıfelek motifi vardır. Bu motifin alt tarafında kalın gövdeli
iki rumi karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Rumilerden çıkan kıvrımlı dallar aşağı, yukarı ve
yana doğru uzanmaktadır. Yukarı eksene doğru uzanan kıvrımların arasında helezonik şekil
almış dilimli rumiler görülmektedir. Yanlarda
ise “S” biçiminde kıvrım yaparak aşağıya doğru
sarkan dal üzerine yarım yürek motifi şeklinde
desenler vardır. Motiflerin hemen altında ise
hilal üzerinden yukarıya doğru yükselen palmet deseni mevcuttur. Palmetin yan yaprakları
üstteki ruminin dallarını kavrayacak şekilde
yerleştirilmiştir. Panoların alt tarafları tahrip
olsa da rumi ve kıvrımlı dallar seçilebilmektedir (fotoğraf 11-12, çizim 5-6).
Sol ve ortadaki levhanın üzerindeki süsleme
kompozisyonunun gerisinde zeminden yukarıya doğru çıkan ve çarkıfelek motifleri içerisinde düğümlenen bir kıvrım dal motifi vardır. Bu
desen ilk bakışta görülememekte fakat detaylı
bir izleme sonucunda seçilebilmektedir.
İncelediğimiz ahşap kapı kanatlarının birebir örneği olmasa da benzer biçim ve teknikler-

Çizim 4. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

Fotoğraf 10. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

Çizim 5. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

Fotoğraf 11. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

le yapılmış kapı kanatlarını, başta Anadolu’da
olmak üzere Orta Asya ve Mağrip coğrafyasında görebilmek mümkündür. Gazneli Mahmut
Türbesi’nin kapı kanatları11, Fatimi dönemindeki Kahire el-Ezher Camii12 kapı kanatları
İslâm sanatında bilinen eski ahşap kapılardandır. Bunların dışında Anadolu’daki ahşap kapılardan da günümüze ulaşabilenler olmuştur.
İncelediğimiz kapı kanatlarında kullanılan,
palmet, farklı rumi çeşitleri ve kıvrım dallar
Anadolu Selçuklu döneminde kullanılan baş11
12

Rüstem Bozer, a.g.t. levha no.7.

K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt,. I
pl.33 Oxford 1952.; Jonathan M. Bloom, “The “Fatimid” Doors of the Fakahanı Mosque in Cairo”,
Muqarnas, Vol. 25, Frontiers of Islamic Art and Architecture: Essays in Celebration of Oleg Grabar’s Eightieth
Birthday (2008), pp. 231-242.
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Fotoğraf 11. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

lıca bitkisel biçimlerdir. Bu formlar birbirlerinden çok az farklılıklar göstererek Selçuklu
kültür coğrafyasında tercih edilmişlerdir. Panolardaki tezyini kûfiler Erken ve Ortaçağ Dönemi İslam coğrafyasında sevilerek kullanılmıştır.
Araştırmamız dâhilindeki kapı kanatları
üzerinde geometrik (yıldız) formunun (dairesel rozet ve çarkıfelek motifi hariç) kullanılmayışı dikkat çekici bir özelliktir. Anadolu’da yalnızca bitkisel öğeler kullanılarak tezyin edilmiş
ahşap kapı levhaları da mevcuttur. Konya II.
Kılıçarslan Türbesi kapı kanatları (12.yy’ın son
çeyreği)13, Ankara Kızılbey Camii kapı kanatları (13.yy’ın ilk çeyreği)14, Hasankeyf İmam
Abdullah Zaviyesi’nin kapı kanatları15 (13-14.
yy’ın ilk yarısı) ve Afyon Burmalı Camii kapı
kanatları16 (14.yy)’nda olduğu gibi sadece bitkisel süslemenin hâkim olduğu eserler de mevcuttur (fotoğraf 13-15).
Merzifon, Sultan II. Murad Camii (Medrese Önü Camii 1427)17 kapı kanatları üzerindeki
13

Çizim 6. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

Fotoğraf 12. Orta ve sol levha
alt pano ayrıntı

14

15

16

Fotoğraf 13. Konya II. Kılıçaraslan Türbesi Kapı Kanadı
(R.Bozer)
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17

Rüstem Bozer, a.g.t. s.46-50; Rüstem Bozer, “Eğri
Kesim Tekniğine Anadolu’dan Bir Örnek: Konya II.
Kılıçarslan Türbesi’nin Ahşap Kapı Kanatları”, IX.
Vakıf Haftası Kitabı (Türk Vakıf Medeniyetinde Hz.
Mevlana ve Mevlevihanelerin Yeri ve Vakıf Eserlerde
Yer Alan Türk İslam Sanatları Semineri, Ankara, 2-4
Aralık 1991) Ankara 1992, s. 227-236.
Ayrıntılı Bilgi için bkz. Rüstem Bozer, a.g.t., s.71-75;
Bahaeddin Ögel, “Selçuklu Devri Anadolu Ağaç İşçiliği Hakkında Notlar”, Yıllık Araştırmalar Dergisi I,
Ankara 1956, s.208-209.

Ahşap Kapı bugün Diyarbakır müzesinde yer almaktadır. Hüseyin Yurttaş ve Ali Kılcı çalışmalarında
eseri Eyyubi Dönemine tarihlerken. Metin Sözen
Akkoyunlu Dönemine tarihlemektedir. Ayrıca Gertrude Bell’in arşivinde aynı yerde başka bir ahşap kapı
görülmektedir. Bu iki ahşap kapı bitkisel süslemeleriyle Hıdru›l-Ahdar Camii Kapı kanatlarına yakınlık
göstermektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gertrude
Bell arşivi; http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photo_details.php?photo_id=5823. ; Metin Sözen, Anadolu’da
Akkoyunlu Mimarisi, İstanbul 1981, s.140 ; Ali Kılcı,
“Hasankeyf Vakıf Eserleri” Vakıf Haftası Dergisi, 5,
1987, s.162 ; Hüseyin Yurttaş, Hasankeyf Yapılarının
Sanat Tarihimizdeki Yeri (Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayımlanmış Doktora Tezi) Erzurum 1991,
s.186-195, resim 307.
Rüstem Bozer, a.g.t., s. 214-216.

Kapının ayrıntılı bilgisi için bkz. Mehmet Ağaoğlu,
“Unpublished Wooden Doors of the Seljuk Period”,
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Fotoğraf 14. Ankara Kızılbey Camii Kapı Kanatları
(Erdal Elmas)

rumilerden müteşekkil helezonik kıvrımlar, Ankara Karanlık Mescidi18 ve Ankara Karacabey
Camii (1427)19 kapı kanatları panolarındaki
palmet ve etrafındaki helezonik kıvrımlı rumiler, Ankara Hacı Musa Camii kapı kanatlarında20 palmetlerin ters-düz yerleştirilmesi ve etrafının rumilerle doldurulması, yine Tire Yahşi
Bey Camii 2 no’lu kapı kanatlarında21 ters-düz
palmet ve rumi kompozisyonları, araştırdığımız
kapı kanatları ile benzer motif ve kompozisyon
bağlamında değerlendirilebilir.
Ahşap kapılarda panoların birbirlerinden
bitkisel kıvrımlı bordürle ayrıldığını görebilmekteyiz. Rumiler, palmetler ve kıvrımlı dallar
tercih edilen bordürlerdir. Konya Beyhekim
Mescidi kapı kanatlarında (13.yy’ın sonları)22

18

19

20

21

22

Parnassus Vol. 10, No. 1 ( Jan., 1938), pp. 24-25; İlhami
Bilgin, Merzifon’da Bulunan Bir Çift Ahşap Kapı Kanadı”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara
1976, s. 411-414.; “Rüstem Bozer, a.g.t., s.226-229.

Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisi’nde Süsleme I Erken Devir (1300-1453), İstanbul 1979, s. 213-215. ;
Rüstem Bozer kapı kanatlarını 15.yy’ın ilk çeyreğine
tarihlemektedir. Bkz. R. Bozer a.g.t. s.230.
Yıldız Demiriz, a.g.e., s. 205-207. R. Bozer, a.g.t.,
241-243.
R. Bozer kapı kanatlarını 1432 yılına tarihlendirmektedir. Bkz. R. Bozer, a.g.t,. s. 248-250.

İnci Aslanoğlu, Tire’de Camiler ve Üç Mescit, Ankara
1978, s.36-39; R. Bozer, a.g.t., s. 260-261.
R. Bozer, a.g.t., s. 128-131.

Fotoğraf 15. Hasankeyf İmam Abdullah Zaviyesi Kapı
Kanatları (Ali Kılcı)

Fotoğraf 16. Siirt Ulu Camii Minberi korkuluktaki
bordür detayı

bordür rumilerle, Ankara Baklacı Baba Mescidi’nde (1297-1298)23 de bordürler kıvrımlı olacak şekilde oyulmuştur. Siirt Ulu Camii
Minberi’nin (1214)24 korkuluklarındaki bordür
dizisi ise, incelediğimiz eser üzerindeki bordürlerle benzer bir durum ortaya koymaktadır
(fotoğraf 16) .
Analiz ettiğimiz ahşap eser üzerinde daire
23

24

Bahaeddin Ögel, a.g.m., s.204.; R. Bozer, a.g.t., s.144148.

M. Zeki Oral, a.g.m., s.39-41 ; Zafer Bayburtluoğlu,
Anadolu’da Selçuklu Dönemi Sanatçıları I Ağaç İşi Ustaları, Erzurum 1988, s.102-106.
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Fotoğraf 17. Siirt Şeyh Neccar Türbesi içerisindeki
1272 tarihli mezar taşı (A. Tüfekçioğlu)

içerisinde çarkıfelek motifi bulunduğundan
yukarıda bahsetmiştik. Benzer kullanımlar
yine ahşap kapılarda karşımıza çıkmaktadır.
Amasya Gök Medrese Camii kapı kanatları
(1266)25 üzerinde dokuz kollu yıldız motifi içerisinde, Niğde Sungur Bey Camii kapı
kanatları (14.yüzyılın ilk yarısı)26 üzerinde
yine çok kollu yıldızla çevrili daire içerisinde,
Kastamonu İbni Neccar Camii (1357)27 kapısında madalyon içerisinde yine yıldız motiflerinin merkezinde çarkıfelek bezeme unsurları
bulunmaktadır. Fakat çarkıfelek motiflerinin
etrafında genellikle yıldız desenleri kullanılırken araştırmamız dâhilindeki eserde çarkıfeleğin etrafı rumi ve kıvrımlı dallarla doldurulmuştur.
Orta ve soldaki levhanın orta kısımlarında yer alan, içi boş bırakılmış dairesel rozetin
benzerlerini ahşap kapılarda görebilmek mümkündür. Karaman Figürlü Kapısı (Karaman İbrahim Bey İmareti kapı kanadı),28 Sinop Aslan
25
26

27
28

Zafer Bayburtluoğlu, a.g.e., s.69-71.

Yıldız Demiriz, “XIV. Yüzyılda Ağaç İşleri”, Yüzyıllar
Boyunca Türk Sanatı, Ankara 1977, s.64-65.
R.Bozer, a.g.t., s.195-201.

Rüstem Bozer Ahşap eserin nereden getirildiğini
bilmediği için Karaman Figürlü Kapısı tabirini kullanmıştır ve 13. yy’ın başlarına tarihlemiştir. Ayrıca
bkz. Günkut Akın, “Karaman İbrahim Bey İmaretine
Ait Bir Kapı Kanadındaki Kadın Figürünün Çağı ve
Anadolu Ortamındaki Yeri”, Sanatın Ortaçağı Türk,
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Camii kapı kanatları29, Ankara Karacabey Camii (1427) kapı bingisi üzerinde rozetler görebilmekteyiz. Bu kısımlar genellikle motiflerle
doldurulurken bazı kapılarda boş bırakılmıştır.
Sol ve orta levhalardaki panoların üst kısmındaki ters duran palmetin yanlara doğru düzgün bir hatla açılan dilimli rumi motiflerinin bir
benzerini Siirt Şeyh Neccar Türbesi’nde 1272
tarihli bir mezar taşının ortasındaki süsleme
alanında da görülmektedir30 (fotoğraf 17).
Ahşap levhalar üzerinde bazı dikkat çeken
hususlar bulunmaktadır; Levhalar üzerinde
kullanılan süsleme biçimlerinin yazı ve dairesel
rozet hariç neredeyse tamamı bitkisel formlar
tercih edilerek kullanılmıştır. Fakat bazı araştırmacıların da daha önce yayımladığı gibi ve
tarafımızdan da kabul gören Asya Hayvan Üslubu’nda kullanılan ejder ve grifon başlarının
rumi motifine geçiş evresini bu ahşap levhalarda da görmek mümkündür31. Bu duruma örnek
olarak, karşılıklı duran ve kuyrukları birbirine
değen rumiler Cizre Ulu Camii’ndeki kapı
tokmağındaki ejder kuyruklarını anımsatırken
dairesel çarkıfelek motifi de konumu itibariyle
aslan başı hissi uyandırmaktadır.
Ahşap kapı kanatlarında bu dönemin genel
özelliği olan ve ayrıca Hıdru’l-Ahdar Camii’ne
yakın Siirt Ulu Camii Minberinde de görülen
yıldız geometrik form, incelediğimiz kapı kanatlarında bulunmamaktadır. Hıdru’l-Ahdar
Camii isminin karşılığı olan “Yeşilin yeşili”
manası, muhtemeldir ki kapıyı yapan ustanın
oyma sürecindeki estetik algısına etki etmiştir.
Günümüzde üç ahşap levhadan müteşekkil
olan kapı kanatlarından orta ve soldaki levha
simetrik süsleme özeliklerine sahip iken sağ
levha farklı bir motif kompozisyonu ile düzenlenmiştir. Orta ve soldaki bordürler yivli oyma

29
30

31

Bizans ve Batı Sanatı Üzerine Yazılar, İstanbul 1997,
s. 51-70. Yazar bu eserinde kapı kanadının İbrahim
Bey İmaretine ait olduğunu söylemektedir.
R.Bozer, a.g.t., s.191-194.

Abdülhamit Tüfekçioğlu, “Siirt Mezar Taşlarında
İmzası Bulunan Sanatkârlar”, Uluslar arası Sosyal
Araştırmalar Dergis, C:6 S:25, Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Armağanı, Ordu 2013, s.551.

Selçuk Mülayim, Türk Sanatında İkonografik Dönüşümler Değişimin Tanıkları, İstanbul 2015, s.167-180.
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Fotoğraf 18. Malatya Ulu Camii minberinin
köşk kısmındaki kitabe

ile oluşturulurken sağ levhanın bordürü yuvarlak yüzlü oyma tekniği ile meydana getirilmiştir. Ayrıca sağdaki levhanın daha basit nitelikte
oyulması bu kısmın sonradan diğer levhalara
eklendiğinin göstergesidir. Özgününde de ahşap kapı levhalarının üç ahşap levhadan müteşekkil olduğu tarafımızca düşünülmektedir.
Eski bir fotoğrafta kapı kanadı günümüzdeki
hali ile görülmektedir. Sağdaki levhanın yapıldığı dönemden sonra, yakın bir tarihte farklı
bir sanatçı tarafından tekrardan oyulduğu kuvvetli bir ihtimaldir. Levhaların alt kısımlarının
tahribattan dolayı 10-15 cm. eridiğini düşünmekteyiz. Levhaların en üstünde çivi izlerinin görülmesi levhaların buradan birbirlerine
tutturulduklarını göstermektedir. Muhtemelen
aynı durum alt kısım içinde geçerliydi.
Sonuç olarak; Hıdru’l-Ahdar Camii’ne ait
olan fotoğraflardan ve bazı kaynaklardan32 hareketle kapı kanatlarının bu camiye ait olduğunu düşünmekteyiz. Analiz ettiğimiz ahşap
levhalar, üzerindeki süsleme özelliklerinden
dolayı XII. yüzyıl - XV. yüzyılın ilk yarısına
yerleştirilmektedir. Karşılaştırılan ahşap levhalar ve süslemeleri bize bu geniş tarih aralığını vermektedir. Fakat üst panolarda yer alan
kûfi yazının özelliklerinden dolayı ahşap kapı
kanatlarını XII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIII.
yüzyıl arasına tarihlendirmek mümkündür.
Benzer tezyini kûfileri Malatya Ulu Camii
32

Kaynakta şöyle geçmektedir; “Küçük kubbesinin kapısı, ince sanatla cevizden yapılmış bir şaheserdir.”
Ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer ATALAY, Siirt Tarihi,
İstanbul 1946, s. 43-44. Ayrıca Camii için bkz.T.A.
Sınclaır, Eastern Turkey: An Architectural and Archaelogıcal Survey Vol.III, London 1989. s.305.

Fotoğraf 19. Diyarbakır Ulu Camii Hanefiler bölümü
kuzey cephe doğu kanadındaki 550/1155 tarihli kitabe
(M.Top)

(1224) minberinin köşk kısmında ve Diyarbakır Ulu Camii’nin Hanefiler bölümünün
avluya bakan cephesinin doğu kanadındaki
550/1155-56 tarihli kûfi kitabede görebilmekteyiz (fotoğraf 18-19).
Böyle nadir ve kıymetli bir eserin Türk-İslâm kültürü için değeri önem arz etmektedir.
Gerekli temizleme ve onarım işlemlerinden
sonra bu kapı kanadının müzelerde koruma
altına alınmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
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GELENEKLİ TÜRK SANATLARININ
DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
KİTAP SANATLARI
Geleneksel Türk Kültür ve Sanatına yönelik
araştırmaların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı olarak bilinen (UNESCO)’nun 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te
düzenlenen 32. Genel Konferansında, Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmesi ve ardından, Türkiye’nin
de 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla
bu sürece dâhil ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olması ile önemli bir ivme kazandığı bilinmektedir. Son yıllarda çeşitli vesilelerle
pek çok kurum ve kuruluş yanı sıra, üniversitelerin de konuya hassasiyet göstererek kongre,
sempozyum, konferans, seminer, çalıştay vb.
etkinliklere daha fazla yer verdikleri görülmektedir. Bu girişimlerin son dönemlerdeki en verimli ve başarılı örneklerinden biri ise, 10-11
Mart 2107 tarihleri arasında Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen
“Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü
ve Geleceği Çalıştayı” olmuştur. Çalıştayda
farklı disiplinlerden değerli bilim insanlarını,
alanlarında uzman sanatkârlar ile çalıştay içeriğine katkıda bulunabilecek çeşitli kurum ve
kuruluşlardan yöneticileri buluşturmak suretiyle ilgili alanlardaki bilimsel bilgi ve tecrübenin paylaşımına, yaşanan sorunların ve çözüm
getirici fikirlerin tespitinin yapılmasına ortam
oluşturulması amaçlanmıştır.
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Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO
tarafından; “toplulukların, grupların ve kimi
durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının
bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar,
temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu tanım
çerçevesinde öne çıkan sahaların en önemli
başlıklarından birisini ise “unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş geleneksel Türk sanatlarının önemi, korunması ve yaşatılması” konusu
oluşturmaktadır. Çalıştay programının içeriği
ve gerçekleştirilmesi öngörülen amaca yönelik beklentiler de bu doğrultu ve gereksinimler çerçevesinde “Gelenekli Türk Sanatlarının
Dünü, Bugünü ve Geleceği” şeklinde belirlenmiştir. Bu başlık kavramsal olarak dünden bugüne uzanan çizgide, kapsam ve süreç olarak
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bu çalıştayın boyutlarını aşan bir içeriği tanımlıyor gibi görünmekle birlikte, bu toplantıda
daha çok, öne çıkan unsurlar olarak “Koruma,
Yaşatma ve Gelecek Nesillere Aktarma”ya
odaklı bugün” ve “gelecek” çağrışımında yapılabileceklerin tespiti öngörülmüştür.
Bu bağlamda, Gelenekli Türk Sanatlarının farklı sahaları için yedi ayrı oturum grubu belirlenmiş; ele alınacak konuların çalıştay
programının amacı ve kendi disiplin içeriklerine uygun ana başlıklar çerçevesinde oluşturulmuş, her türlü görüş ve öneriye açık; sunum
ve münazaralar şeklinde ele alınması uygun
görülmüştür. Oturumlar, her bir alanı temsilen,
o sahada uzmanlaşmış Öğretim Üyelerinden
oluşan Çalıştay Grup Yöneticilerinin başkanlığında yedi ayrı salonda eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Programda, Geleneksel
Türk Kültür ve Sanatı Ahşap, Çini, Duvar
Resmi-Kalem İşi, Kitap Sanatları, Halı-Kilim,
Tekstil-Kumaş, Taş, Cam-Maden olarak belirlenen başlıklar çerçevesinde ve kendi oturum
grupları içerisinde değerlendirilmiş, böylece iki
gün süren konuşmalar ve karşılıklı müzakereler
neticesinde ortaya konulan bilgiler ışığında sonuç bildirgeleri hazırlanmıştır.
Kitap sanatları Oturum Grubu’na akademisyenler, sanatkarlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan toplam 12
konuşmacı, 2 raportör ve 5 gözlemci katılmıştır. Bu oturum grubunun katılımcıları arasında bulunan: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr.
Serpil BAĞCI ; Ankara Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Çakır
İLHAN; Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof,
Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU; Marmara
Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr.
Fatih ÖZKAFA; Yalova Üniversitesi, İslam
Tarihi ve Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman BERK; Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Doç.
Dr. Ruhi KONAK; Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı, Kitap Şifahanesi ve Arşiv
Dairesi Başkanlığı’ndan Nil BAYDAR; Kültür
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ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı Müzesi’nden Zeynep ATBAŞ; Konya Mevlana Müzesi’nden Dr. Naci BAKIRCI; Ankara Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanlığı’ndan Zeynel Abidin TÜRKOĞLU;
TBMM Milli Saraylar Restorasyon ve Teknik
Uygulamalar Başkanlığı’ndan Ahmet KURNAZ; Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü’nden Öğr. Gör. Elif SARAÇ uzmanlık
alanlarıyla ilgili sunumları, görüş ve önerileriyle oturuma değerli katkılarda bulunmuşlardır.
Kitap sanatları oturum grubuna ayrıca: Tokat,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden Öğr. Gör. Sevda EMLAK ve
Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden Ar.
Gör. Dr. Pınar TOKTAŞ “Raportör” olarak iştirak etmiş ; yanı sıra Ankara Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanlığı’ndan Uzman Sevil AKYEL ve Uzman Merih
SUCU; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma
ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Kültürü
Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan Sanem
ARIKAN ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,
Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı,
Halk Kültürünü Araştırma Şube Müdürlüğü’nden Çiğdem GÜLLÜ ve Koç Üniversitesi,
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları, Uygulama
ve Araştırma Merkezi (VEKAM)’dan Ceyda
CÜCELOĞLU ise “Gözlemci” olarak iki gün
süresince birebir oturumlara ve münazaralara
katılıp, izlenimlerini not ederek kişisel raporlarını ayrıca kaleme almışlardır.
“Kitap Sanatları Oturum Grubu” programı
bir ön hazırlık sürecinin ardından oluşturulmuş; öncelikle bu oturumda yer alacak katılımcılar için söz konusu alanla ilgili olarak ön
hazırlık bağlamında değerlendirebilecekleri
bazı konu başlıkları belirlenmiştir. Konuşmacılara, kendi çalışma sahalarıyla ilişkilendirebilecekleri ilgili başlıklardan birini seçerek veya
genel çerçevesi itibariyle belirlenen konularla uyumlu, farklı sorun ve önerilere ışık tutan
değişik bir sunumla da oturuma katkıda bulu-
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nabilecekleri bildirilmiştir. Konu başlıklarının
seçiminde ; farklı disiplin ve temalarla ilişkisi
bakımından kitap sanatlarının bugünkü durumunun tespiti; sonrasında koruma ve geleceğe
aktarımının nasıl ve ne şekilde yapılandırılabileceğinin öneri ve çözüm yollarıyla tartışılabileceği sorulara da dönüşebilecek açılımları
içermesine özen gösterilmiştir.
İki günlük bir programın öngörüldüğü çalıştayda Kitap Sanatları oturumunun akışı da
buna uygun olarak iki bölüm halinde değerlendirilmiştir. İlk gün ve ilk bölümde katılımcılar
öncelikle, çalıştay hazırlık sürecinde kendilerine bildirilen ve ön hazırlık bağlamında değerlendirebilecekleri konu başlıkları etrafında
sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sunumlar
süresince zaman zaman programın akışı ve genel çerçevesiyle uyumlu karşılıklı münazaralar,
yeni bazı konu başlıkları, sorun ve önerileri de
gündeme getirirken sunum içeriğiyle eşzamanlı çoklu katılımları yönlendirici olmuştur. İkinci gün sabah oturumlarında, bir önceki gün
yapılan konuşmalar ışığında öncelikle farklı
disiplin ve temalarla ilişkisi bakımından kitap
sanatlarının bugünkü durumunun ve mevcut
sorunlarının ortaya konması; buradan hareketle-koruma ve geleceğe aktarımının nasıl ve ne
şekilde yapılandırılabileceği, katılımcıların tek
tek görüşleri alınarak yeniden değerlendirilmiş ve ardından sonuç bildirgesinde yer alacak
maddelerin tespitine geçilmiştir. Diğer yandan,
Kitap Sanatları oturum grubuna iştirak eden
raportör ve gözlemciler de iki gün boyunca
programı yakından takip ederek, daha sonra
görüş ve önerilerinin değerlendirebileceği tutanaklar kaleme almışlardır.
Kitap Sanatları Sonuç Bildirgesi
Çok yoğun ve geniş kapsamlı bir katılımla
gerçekleştirilen «Gelenekli Türk Sanatlarının
Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” sonrasında Kitap sanatları oturum grubu yukarıda
dikkat çekilen hususlar ışığında sonuç bildirgesinde yer alacak maddelerin, ilgili alanın bilimsel metodolojisine uygun ana ve alt başlıklar
halinde değerlendirilmesini uygun görmüştür.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Buna göre ; Kitap sanatları alanında yaşanan
sorunlar öncelikle birbirleriyle bağlantılı içerikler etrafında buluşturularak gruplandırılmış,
ayrı ayrı maddeler halinde ele alınan ana başlık
içeriklerinin, en dikkat çekici ve önem arz eden
seçilmiş alt başlıklarla örneklendirildiği bulgulara yer verilmiştir. Mevcut durum ve sorunların tespitine yönelik bu verilerin hemen altında
ise, konunun takip ve devamlılığını bozmamak
amacıyla, her konu başlığı çerçevesinde ele alınan sorunlar için öneri ve çözüm yolları sunulmuştur.
Mevcut Durum ve Sorunlar
1. Terminoloji ve Literatür
Açısından Türk Kitap Sanatları
Farklı Disiplinler arasında terimler ve kavramların ortak bir dile kavuşturulamamasına
bağlı olarak Türk Kitap Sanatlarının gerek teorik, gerekse doğrudan uygulama sahalarında
karşılaşılan ilk ciddi sorun terminolojik kavram
kargaşası olarak öne çıkmaktadır. Alt başlıklar
halinde yapılabilecek örneklendirmelerde ;
1.1. Ulusal ve uluslararası platformlarda
kabul görüp, benimsenmiş bir tanımlama olarak karşımıza çıkan “Somut Olmayan Kültürel
Miras” kavramının terminolojik açıdan değerlendirilmesi sonucunda, nitelik olarak “kitap
(= el yazması kitap)” doğrudan, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde “Belli bir zamanda,
belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, elle
tutulabilir, duyular ya da imgelem ile algılanabilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağımsız
gerçeklik” olarak tanımlanan” “somut” bir nesne
vasfını taşıyor olmakla birlikte; bir el yazması
kitabın ana unsurlarını oluşturan Hat, Tezhip,
Minyatür, Katı’ ve Ebru Sanatı olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince hazırlanan, Somut
Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterinde
yer almaktadır. Bu nedenle, son dönemlerde
sıklıkla karşılaşılan “Somut Olmayan Kültürel
Miras” başlığı ve bu gruba dahil edilen unsurların yeniden değerlendirilmesi ; somut ve soyut
kavramlarının tanımlarıyla uyumlu bir ayrıştırmanın yapılabilmesi için oluşturulacak bilimsel
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

bir komisyonda konunun ivedilikle ele alınması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
1.2. Diğer bir örneklendirmede; içerik
olarak aynı bağlamda algı yaratmakla birlikte farklı disiplinlerde ve akademik literatürde
sık sık iki ayrı kullanım şekline de rastlanılan
“Gelenekli” ve “Geleneksel” kavramlarının kitap sanatları terminolojisi açısından yeniden
değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
1.3. Kitap sanatları için “Literatür” açısından; yayın çeşitliliği, ilgili yayınların ve güncel
bilginin takibi ve tedariki yönünde öne çıkan
bir sorun tespit edilmemekle birlikte; özellikle ilgili saha öğrencilerinin yeterli yabancı dil
bilgisine sahip olmamaları nedeniyle, yabancı
literatür ve güncel bilgilerin takibi hususunda
zorluk yaşadıkları; bu durumun bilimsel yeterlilik ve verimliliği olumsuz yönde etkilediğinin
altı çizilmiştir.
Öneri ve Çözüm Yolları
1. Kitap sanatları oturum grubu karşılıklı
yapılan müzakereler neticesinde “kitap sanatları”, veya çeşitli bağlamlarda ortak bir payda
da buluşturulan “el sanatları” terminolojisinin
geniş bir perspektifle değerlendirilebileceği
ve konusu doğrudan ve yalnızca “Terminoloji” olan bir etkinliğin (kongre, sempozyum,
çalıştay vb.) ivedilikle düzenlenmesi gerektiği
konusunda ortak görüş bildirmiştir. Türk kültür ve sanatının bilimsel temele dayalı sağlam
ve kendi içinde tutarlı bir terminolojik zemine
oturtulması büyük önem taşımaktadır.
2. Oturum grubu çözüm önerisi olarak dile
getirilen etkinlik teklifi için, yalnızca Sanat Tarihi Bölümleri değil, yanı sıra başta Dil Bilimciler olmak üzere, Halk Bilimi, Güzel Sanatlar,
Sanat Tasarım vd. teorik ve uygulamalı tüm
ilgili sahaları içeren, ,sanatkarların da dahil olduğu, disiplinler arası ve çok katılımlı bir buluşmanın, konunun diğer önemli bir boyutunu
oluşturduğu hususunda hemfikirdir.
3. Kitap sanatları oturum grubu yukarıdaki önerilerle bağlantılı olarak, Terminolojik
sorunların ele alınabileceği bu tür bir toplantı
için yol haritası oluşturabileceği düşünülen bir
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diğer öneriyi de ortak bir görüş çerçevesinde
değerlendirmiştir. Bu noktada öne çıkan eğilim, öncelikle kavramsal terimlerin anlam ve
içeriklerinin tespit ve benimsenebilirliğinin
bilimsel verilere dayalı görüşler ışığında irdelenmesi; ve bu bağlamda başvurulabilecek ilk
önemli grubu ise doğrudan el yazması kitapların kendileri (metin bilgisi ve görseller açısından) ve diğer birinci el tarihi kaynakların
oluşturması gereğidir.
4. Yabancı literatür ve güncel bilgilerin takibi hususundaki zorlukların giderilmesine
yönelik çözüm önerisi ise ; ilgili saha öğrencileri için müfredata tez, makale vb. yayın kritiklerinin çevirilerinin belli bir metodolojiyle
değerlendirilebileceği derslerin eklenmesi, bu
alandaki çalışmalara katkıda bulunacak programların disiplinlerarası paylaşımı da sağlayacak bir zemine uygun olarak oluşturulmasıdır.

vd. pek çok unsuru açısından köklü bir geçmişi
ve geleneksel Türk kültür ve sanatında önemli
bir yeri olan bu büyük mirasın genç kuşaklara
aktarımını güçleştirmektedir.
2.3. Örgün ve Yaygın Eğitimde çok az örneği görülen kitap sanatlarına yönelik programların halihazırda yetersiz ders içerikleriyle
oluşturulması yanında, farklı disiplinlerle de ilişkilendirilmeden yürütüldüğü tespit edilmiştir.
2.4. Türkiye’de sanat eğitimcisi ve sanatçı
yetiştirme hedefli bir kurumda, sanat eğitiminin ortaöğretim düzeyinde geliştirildiği ilk örnek olan, dört yıllık Anadolu Güzel Sanatlar
Liseleri (Resim Bölümü) dahi bu bağlamda,
sanat tarihinin haftada iki saatlik seçmeli ders
statüsünde değerlendirildiği ve kitap sanatlarına neredeyse hiç yer verilmeyen müfredatı
açısından son derece yetersiz bir yapılanma
göstermektedir.

2. Örgün ve Yaygın Eğitim
Programları Açısından Türk Kitap
Sanatları:
İki günlük çalıştay programı boyunca kitap
sanatları alanında, doğrudan kendi Örgün ve
Yaygın Eğitim programları ile kurumsal yapılanmadaki sorunları yanında, çoğu zaman diğer sorunların da kaynağı ve hatta yönlendiricisi olarak öne çıkan ve bu bağlamda gündemin
ana unsuru olarak toplantı akışını da belirleyen
temel konu “eğitim” olmuştur. Bu nedenle, Kitap Sanatları oturum grubu eğitim alanında
yaşanılan sorun ve yetersizlikleri konu içerikleriyle bağlantılı olarak birkaç farklı başlık altında değerlendirmeyi uygun görmüştür.
2.1. Öncelikle, eğitim sisteminin İlköğretim evresinden başlayarak kitap sanatları alanında önemli boşluklar oluştuğu, Ortaöğretim
programlarında doğrudan kitap sanatları eğitimine yönelik standart bir eğitimin verilmediği
tespit edilmiştir.
2.2. Örgün Eğitimin İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise kısmında kitap sanatlarının
doğrudan veya sanatla ilişkilendirilebilecek bir
başlık altında müfredatın herhangi bir aşamasına dahil edilmemesi, hat, minyatür, ebru, cilt

2.5. Yükseköğretim programları
açısından öne çıkan sorunlar ise
2.5.1. Yükseköğretimde Geleneksel Türk
Sanatları programları öncelikle kurumsal olarak bağlı bulundukları Fakülteler, bölüm ve ana
bilim dalı alan isimlerinin seçilmesi; ders müfredatları içerik ve kavramsal tanımlamaları açısından, ortak amaç ve beklentileri karşılayan,
birbiriyle uyumlu ve istikrarlı bir eğitim zeminine oturtulamamıştır. Ülkenin pek çok farklı
üniversitesinde, birbirine çok yakın sahalarda
ve benzeri içeriklerde bir programın benimseniyor olmasına karşın Geleneksel Türk Sanatı
eğitiminin farklı fakülte bünyelerinde, farklı
isim ve içeriklerle yürütülüyor olması eğitim
açısından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Tüm bu farklı uygulamaların tek çatı
altında toplanması, içerik ve kavramsal algılar
bağlamında ortak bir müfredatın oluşturulması, disiplinlerarası ilişkiler ve istikrarlı bir eğitimin takibi açısından büyük önem taşımaktadır.
2.5.2. Yükseköğretim programlarının Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinde yürütülen
kitap sanatlarına yönelik alan derslerinin sayısı
ve haftalık ders saatinin yetersiz olduğu tespit
edilmiştir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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2.5.3. Yükseköğretim programlarının Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinde kitap
sanatları kapsamında müfredata alınan ve anabilim dalı olarak alan hizmeti veren sahalar
“Hat” ve “Tezhip” Anasanat dalları olarak öne
çıkmakla birlikte, ülke genelindeki akademik
eğitim programları açısından halihazırda oldukça yetersiz kalmaktadır. Diğer yandan minyatür, cilt ve kitap sanatlarının diğer sahaları
ise, bir iki örnek dışında fakültelerin akademik
birimleri içerisinde yer almamaktadır.
2.6. Kitap sanatları için eğitim alanında
öne çıkan en önemli konulardan birisi Yaygın
Eğitim Programları ve kurumsal bağlamdaki
“denetlenebilirlik” sorunudur. Yurt çapında,
pek çok ilde faaliyet gösteren Yaygın Eğitim
Programları ister devlet kurumları eliyle, isterse özel sivil girişimler olarak yürütülsün akademik destekli programlar olmaktan uzaktır.
2.6.1. Söz konusu kurslarda eğitmen olarak görev yapan kişiler, “ alaylı” tabir edilen,
usta-çırak ilişkisi bağlamında edinilen bilgi
ve becerileri neticesinde, çoğunluğu emeklilik
sonrasında bu işe yönelmiş, eczacı, bankacı, ev
hanımı vb. farklı meslek grubu mensuplarıdır.
Bunlar arasında yetkinlik, beceri ve liyakat
bağlamında ciddi başarılar gösteren sanatçılar
bulunmakla birlikte; tüm yurt çapındaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda kurumsal anlamda yürütülmesi gereken ciddi bir
denetim ağının oluşturulması hususunda görüş
birliğine varılmıştır.
2.6.2. Kurumsal veya özel sivil girişimler
eliyle yürütülen Yaygın Eğitim Programları
çoğunlukla, doğrudan ve yalnızca uygulamaya
yönelik bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir. Büyük kentlerdeki nadir birkaç örnek dışında, akademik dayanağı olan teorik derslere
bu kurs programlarında hiç yer verilmemektedir.
Bu durum kitap sanatlarının çeşitli sahalarında
geleneğin tespiti, korunması, çağdaş gelişmelerle uyumlu yeni ve yaratıcı yaklaşımların oluşturulabilmesi ve geleceğe aktarılması hususunda
ciddi sorunların doğmasına yol açmaktadır.
2.6.3. Tüm yurt çapında yoğun bir şekilde
faaliyet gösteren Yaygın Eğitim kurumları, yine
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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nadir birkaç örnek dışında ilgili sahalarda akademik eğitim veren kurum ve kuruluşlardan,
uzman hocalardan hiçbir yardım almamakta,
herhangi bir bilgi alışverişi için girişimde bulunmamaktadır.
2.6.4. Bu bağlamda, kitap sanatlarının ülke
çapındaki faaliyet alanlarının yürütücüleri ve
tam da bu noktada geleneksel Türk sanatının
halka ve gelecek nesillere aktarımındaki en
önemli yönlendiricileri, uygulama veya bilimsel
bilgiyi de içeren liyakat bağlamında çoğu zaman
yetersiz kalan, dışa kapalı küçük gruplar olmaktan öteye gitmemektedir. Bu durum kitap sanatları alanında ulusal ve uluslararası çapta başarılı
sanatçıların yetişmesi ve sayıca çoğalmalarının
önündeki en önemli engellerden birisidir.
Öneri ve Çözüm Yolları
1. Örgün Eğitimin İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise ders müfredatlarının oluşturulması aşamasında kurulacak komisyonlarda ve bu
sahada verilecek eğitimin daha sonraki aşamalarında ilgili sahalarda uzmanlaşmış kişilerin
desteğinin alınabileceği akademik bağlantıların güçlendirilmesi ve programların yeniden
yapılandırılması için kurumlar arası resmi girişimlerde bulunulmalıdır. Bu bağlamdaki öneri
ve istekler, içeriği bilimsel verilerle örneklendirilmiş projelerle hayata geçirilmeli, ilgili kurum
ve kuruluşlara konunun önemi anlatılmalıdır.
2. Meslek liselerinde ilgili sahalarda alt elemanların daha nitelikli yetiştirilebilmesi için
oluşturulacak bölümlerin alan temalı birimlere
dönüşmesi sağlanmalıdır.
3. Kitap sanatları, Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakülteleri bünyesinde yer almak
yerine; Yükseköğretimde doğrudan ve yalnızca hat, tezhip, minyatür, cilt vd. kitap sanatları
eğitimini içeren fakülteler olarak, yeniden yapılandırılmış bir eğitim sistemi içerisinde değerlendirilmelidir.
4. Yükseköğretim programlarının Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinde yürütülen
kitap sanatlarına yönelik alan derslerinin sayısı
ve haftalık ders saatlerinin arttırılması için üniversitelerin ilgili bölümleriyle irtibata geçilerek
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bir komisyon oluşturulmalı ve konunun takibi
sağlanmalıdır.
5. Yükseköğretimde Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinde öğrenci profilinin nitelik ve liyakat açısından iyileştirilebilmesi için
yabancı dil ve ales gibi eğitim kriterlerinin
yükseltilmesi ve korunması hususunda titiz
davranılmalı, tavizkar uygulamalara izin verilmemelidir. Bu tür yaklaşımlar alan açısından
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
6. Yükseköğretimde Geleneksel Türk Sanatları programlarının bölüm ve ana bilim dalı
alan isimlerinin tespiti, ders müfredatlarının
içerik ve kavramsal tanımlamalarının tüm yurt
çapında ortak bir dil ve müfredata kavuşturulması için ilgili sahadaki uzman ve akademisyenleri bir araya getiren, sorun ve önerilerin
görüşülebileceği bir çalıştay düzenlenmesi öngörülmektedir.
7. Yaygın Eğitim kapsamında faaliyet gösteren kurslara yönelik eğitim standartlarının
kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yeniden
yapılandırılması ve kurumsal niteliği olan bir
birim aracılığıyla denetim altına alınarak, bilimsel temelli ve daha nitelikli bir hüviyete kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Bunun
için üniversitelerin ilgili bölümlerinin desteği
alınarak söz konusu kurslarda teorik derslerin
de okutulması hususunda girişimlerde bulunulmalı, bu bağlamdaki işbirliği arttırılmalıdır.
8. Üniversiteler dışındaki ilgili kurum ve
kuruluşlarda hizmet içi eğitim programlarıyla
kitap sanatlarına yönelik “farkındalık” oluşturabilecek organizasyonlar için kurumlararası
işbirliği koşullarının irdelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda akademik desteği ve karşılıklı teşviki canlı tutup, sürekli kılabilecek
maddi katkılı programlarlar oluşturulmalıdır.
3. Müzecilik, Ulusal-Uluslararası
Sergi, Yarışma vb. Katılım, Tanıtım
ve Organizasyon Olanakları
Bakımından Türk Kitap Sanatları
Bu başlıkta; Geleneksel Türk sanatlarının
korunmasında yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarımında müzelerin, ulusal-uluslararası
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sergi ve yarışmalar yanında, başta dijital dosyalar
olmak üzere her türden belge ve bilginin kayıt
altına alındığı arşivlerin önemi ve sorunların
tespiti üzerinde yoğunlaşılmıştır. Buna göre;
3.1. Geleneksel Türk sanatlarının en önemli kollarından birisini oluşturan kitap sanatları
ulusal ve uluslar arası düzeyde çok zengin bir
arşiv içeriğine sahiptir. Buna karşın yurtdışında,
Dubai, Tebriz, Tahran gibi kentlerde örnekleri
bulunmakla birlikte, henüz ülkemizde ana teması doğrudan “el yazması kitap” olan müstakil
bir “Kitap Sanatları Müzesi”nin kurulmamış olması büyük bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.
3.2. Üniversiteler ile ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar, ulusal-uluslararası sergi, yarışma vb.
organizasyonlara katılım ve bunlara bağlı başarıların arttırılabilmesi için sanatçıları özendirici, teşvik edici desteklerin sağlanması hususunda yetersiz kalmaktadır.
3.3. Kitap sanatları açısından, gerek belge ve
bilgilerin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesilleri aktarımı, gerekse bu sahaya dikkat
çekerek genç nesillerde farkındalık oluşturulmasına yönelik sorunların en önemli yönlerinden
birini “müze eğitimi” oluşturmaktadır.
3.4. Bu bağlamda, İlköğretimden başlayarak müzelerle işbirliği çerçevesinde geleneksel
el sanatları ve kitap sanatlarının tanıtımı ve
farkındalık yaratılması hususunda “müze eğitimi”ne yer veren eğitim ve organizasyonların
son derece yetersiz olduğu anlaşılmıştır.
3.5. İlköğretim, Ortaöğretim ve Liseler yanı
sıra müze, sergi ve dijital koleksiyonların korunması, gelecek nesillere ulaştırılması, tanıtımı vs.
konularında önemli bir gereksinim olarak öne
çıkan “müze eğitimi”ne birkaç örnek dışında,
üniversiteler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların akademik veya hizmet içi eğitim programlarında da yer verilmediği anlaşılmaktadır.
3.6. Müze ve Kütüphanelerin denetimi dışındaki yazma eserlerin tespiti ve korunması
konusunda çalışmaların yetersiz olduğu; akademik destekli olarak Belediyeler ve ilgili diğer
sivil kurum ve kuruluşların ortaklaşa yürütebilecekleri proje önerilerine ihtiyaç duyulduğu
vurgulanmıştır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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3.7. Bu bağlamda, kitap sanatlarına yönelik
dijital arşivleme, mevcut materyallerin bilgisayar ortamına aktarılması vb. hususlarda gelişmiş ülkelerdeki örneklerle kıyaslandığında tüm
kurum ve kuruluşları kapsayan ciddi boşluklar
ve yetersizlikler önemli bir sorun olarak öne
çıkmaktadır.
3.8. Başta müzeler olmak üzere, diğer ilgili
kurum ve kuruluşlarda farklı sahalarda ihtiyaç
duyulan gereksinimlerin giderilebilmesi veya
öne çıkan sorunların çözülebilmesi hususunda
hizmet alımı, yeterli kadro istihdamı ve çeşitliliğinin sağlanmasında zorluk yaşandığı ve ciddi boşluklar oluştuğu tespit edilmiştir.

maddeler oluşturulmalı, resmi girişimlerde bulunulmalıdır.
5. “Müze eğitimi” ve buna katkıda bulunabilecek müze ziyaretleri ilköğretimden başlayarak eğitimin tüm aşamalarında müfredata
dahil edilmeli, yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşları da içeren dönemsel hizmet içi eğitim
programları ve çeşitli organizasyonlarla kitap
sanatları ve geleneksel sanatlara yönelik farkındalık oluşturulmalıdır.
6. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, müze eğitimine
katkıda bulunabilecek pilot uygulamalar bir an
evvel hayata geçirilmelidir.

Öneri ve Çözüm Yolları :
1. Kurumsal olarak başta Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile ilgili diğer birimlerde kitap sanatları tanıtım, koruma, aktarma ve farkındalığa
yönelik programların yürütülmesi ve geliştirilmesine de katkı sağlayabilecek “Müze Eğitimcisi”, “Konservatör”, “Restoratör”, “Fotoğrafçı”,
“Bilgisayar Operatörü” vb. kadro istihdamlarının, hizmet alımlarının ve günün ihtiyaçlarına
göre oluşturulabilecek yeni kadro tanımlamalarının yapılandırılabilmesi için iç tüzük ve
genel kapsamı belirleyen kanuni düzenlemeler
güncellenmelidir.
2. Kitap sanatlarına yönelik Dijital Arşivleme, Sayısallaştırma, Belge, Evrak, Doküman
Tarama, OCR vb. işlemleri, kısaca mevcut tüm
materyallerin taranarak bilgisayar ortamına
aktarılması hususunda gerekli kadro istihdamının bir an evvel sağlanmasına yönelik adımlar
atılmalı; konunun önemi belki de proje bazlı
ciddi tekliflerle ilgili makamlara aktarılmalıdır.
3. Ana teması doğrudan ve yalnızca “el
yazması kitap” olan bir “Kitap Sanatları Müzesi”nin en kısa sürede kurulabilmesi için kurumlararası işbirliği çerçevesinde proje teklifi
verilmelidir.
4. Ulusal-uluslararası sergi, yarışma vb.
organizasyonlara katılım hususunda sanatçıların yaşadığı sorunlar ; örneğin yurtdışı eser
transferleri, ulaşım ve sergileme zorluklarının
giderilebilmesi için ilgili mevzuatta yardımcı

4. Onarım ve Koruma Programları
Açısından Türk Kitap Sanatları
Kitap sanatları ve geleneksel sanatların kültürel miras kapsamında korunup, yaşatılması
ve gelecek nesillere aktarımı hususunda önem
arzeden ve kitap sanatları oturumunda yoğun
bir şekilde üzerinde tartışılan son konu ise Koruma ve Onarım (Konservasyon ve Restorasyon) programları olmuştur.
1. Türkiye’de eski eserleri Koruma ve Onarım çalışmaları (Konservasyon ve Restorasyon)
mimari başta olmak üzere diğer pek çok alanda
olduğu gibi, geleneksel sanatlar ve kitap sanatları açısından da öncelikli sorunlar arasındadır.
2. Bu bağlamda ilk olarak, yükseköğretim
programlarında ilgili alanlarda doğrudan uzmanlaşmayı sağlayacak Kültür Varlıklarını
(Sanat Eserlerini) Koruma ve Onarım bölümlerinin oluşturulmasının önemi ve gereği üzerinde durulmuştur.
3. Yükseköğretimde Geleneksel Türk Sanatları programlarında da görülen kurumsal
yapılanmalar bağlamında birbirleriyle uyumlu
olmayan müfredat içerikleri ve mevzuat uygulamaları Kültür Varlıklarını (Sanat Eserlerini)
Koruma ve Onarım bölümleri için de geçerlidir.
4. Konunun çok yönlü önemine karşılık ülkemizde halihazırda üniversiteler bünyesinde
hayata geçirilen Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarıma yönelik birimlerin sayıca çok az olduğu ve ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldığı
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tespit edilmiştir. Bu durum uzman eleman istihdamın tedariki konusundaki ciddi sıkıntıları
da beraberinde getirmektedir.
5. Türkiye’de sayıları çok az olan Kültür Varlıklarını (Sanat Eserlerini) Koruma ve Onarım
bölümleri programlarında ele alınan konular
başta mimari eserler olmak üzere, metal, ahşap,
taş, cam, seramik vb. maddelerin konservasyon
ve restorasyonu çerçevesinde ele alınırken , eleman yetersizliği nedeniyle tüm yönleriyle kitap
sanatlarını içeren koruma ve onarım programları halihazırda hayata geçirilememiş; daha çok
kağıt ve cilt onarımlarına yönelik sınırlı bir uygulama alanı oluşturulabilmiştir.
6. Bu durum çok zengin bir arşive sahip
olan ve koruma bilinci yeterince olgunlaşmamış bir ülkede özellikle kolay zarar görebilen
malzemeleri içeriyor olması bakımından kitap
sanatları için daha büyük bir soruna işaret etmektedir. Pek çok müzede, bu bağlamda yardım alınabilecek tanımlanmış bir kadro istihdamı bulunmadığı gibi; gerektiğinde dışarıdan
getirilebilecek doğrudan bu alanda uzmanlaşmış kitap konservatörlerinin sağlanması da
çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
7. Bu yoksunluk özellikle kitap sanatlarına yönelik uygulamalarda, yükseköğretim
düzeyinde konservasyon-restorasyon eğitimi
almaksızın, bir koruma uzmanının denetiminden uzak, sınırlı bilgi ve becerilerle bu işi üstlenen konservasyon-restorasyon” teknikerlerine
veya usta-çırak deneyimiyle bu sahada faaliyet
gösteren kişilere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Nitekim bu duruma bağlı yanlış uygulamalar sonucunda, kitap sanatları için geri
dönüşümü olmayan, özgünlüğünü tamamıyla
yitirmiş örneklerin sayısı azımsanamayacak
kadar çoktur.
Öneri ve Çözüm Yolları:
1. İçerik bağlamında yine kavram kargaşasına bağlı olarak geliştiği düşünülebilecek kurumsal kimliklerin oluşturulması ve doğrudan
alan elemanlarının değerlendirilebileceği istihdam vb. düzenlemelerde yeniden yapılandırmaya gidilmesi gereği ilgili makamlara proje,
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panel, çalıştay vb. etkinlikler çerçevesinde ivedilikle iletilmelidir.
2. Yükseköğretim programlarındaki Kültür Varlıklarını (Sanat Eserlerini) Koruma ve
Onarım bölümlerinin sayıca çoğaltılmaları yanında; bu bölümler bünyesinde açılacak kitap
sanatları konservasyon ve restorasyon birimlerinin oluşumuna maddi destek verebilecek kurum ve kuruluşlarla işbirliği yolları aranmalıdır.
3. Özellikle kitap sanatlarına yönelik zengin koleksiyon ve arşiv malzemeleri içeren
müzeler öncelikli olmak üzere, uzman Konservatör ve Restoratör tedarikine dair kadro
istihdamları ve uygulama alanlarının iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek mevzuat olanaklarının araştırılması, ilgili makamlara iletilmesi
ve takibi hususunda kurumlararası dayanışma
sağlanmalı ve eş güdümlü çalışma koşulları
oluşturulmalıdır.
4. Tüm yurt çapında tarihi eserlerin koruma
ve onarımı konusunda farkındalık yaratmak,
özellikle üniversitelerdeki öğrencileri bilgilendirmek ve bilinç kazandırmak amacıyla, başta
Sanat Tarihi bölümleri olmak üzere, ilgili saha
ve birimlerde müfredatlara koruma ve onarıma yönelik derslerin konulması, gerektiğinde
bu konuda uzman kişi ve kurumlardan yardım
alınması hususunda ciddi adımlar atılmalıdır.
Yukarıda dört farklı başlık altında değerlendirilen ve günümüzde Türk kitap sanatlarının
mevcut durum ve sorunlarına ışık tutan saptamalar ilgili alandaki temel konular çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmıştır. Gerek doğrudan
kitap sanatları, gerekse geleneksel sanatların ilgili kolları için şüphesiz, burada yer verilmeyen
veya doğrudan örneklendirmelere dahil edilmeyen başkaca pek çok sorun bulunmaktadır.
“Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü
ve Geleceği Çalıştayı” bu bağlamda sonraki
çalışmaları teşvik edici bir organizasyon olarak
öne çıkarken, tespit edilen sorun ve önerilerin
ilgili makamlara iletimi ve takibi konusunda
fark edilir bir hassasiyetin oluşturulmasına da
önemli katkılar da bulunmuştur. Dileğimiz bu
yöndeki girişimlerin çoğalarak zenginleşmesi,
kurumlararası işbirliğiyle çözüm yolları buluA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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nana kadar sorunların giderilmesi yönündeki
çabaların konuyu yükselen bir ivmeyle gündemde tutabilmesidir.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN
ÇİNİ
Somut olmayan kültürel miras ürünleri
olarak günümüze ulaşan görsel malzemelerin,
insanlarda oluşturduğu kültürel bellek birikimi
üzerine çalışmalar son yıllarda artarak devam
etmektedir. Türkiye’de küreselleşmenin kaçınılmaz etkisine bağlı olarak hızla değişen yaşam koşulları ve kültürel değerlerdeki farklı yönelimler, insanları kimlik sorgulama ve aidiyet
arayışlarına yönlendirmektedir. Bu çabalar bazen bir nesnede, bir nağmede ya da bir resimde
kendini yansıtır. Hepimizin evinde anneannemizden ya da dedemizden kalan bir halı, bakır
bir kap ya da fincan gibi nesneler, bireysel ve
kültürel aidiyetin göstergesi konumuna yükselebilmektedir. Algılardaki bu hassasiyet küreselleşmenin yok edici saldırıları karşısındaki
bireylerde kültürel kimliği ve mirası koruma
isteğini kamçılamaktadır.
Aidiyet ortamı sağlayan bu tür malzemenin
toplanması, arşivlenmesi veya müzelerde korunması ne kadar önemliyse, yaşatılması da bir
o kadar önem taşır.
Geleneksel Türk sanatları içinde yer alan
toprak işleri bu anlamda en şanslı gruplardan
birini oluşturmaktadır.
Anadolu’da ele geçen arkeolojik buluntular
Neolotik Çağ’dan itibaren yerleşik yaşam tarzına bağlı olarak pişirme, depolama kapları ya
da çinide olduğu gibi kaplama ve bezeme başta
olmak üzere çeşitli ihtiyaçlara yönelik, pişmiş
topraktan malzeme üretimi yapıldığını ortaya
koymuştur. Topraktan yapılan bu tür malzemelerin üretimi, değişen teknik, form ve bezemelerle günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Çini ve seramik kaplar her dönemde ve
her kültürde, toplumun her kesiminin günlük
yaşamında bir şekilde yer almıştır. Ana malzemesi olan kilin, yerleşme bölgelerine yakın
yataklardan kolayca elde edilmesi bakımından
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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ekonomik olması ve alçak ısıyla dayanıklı hale
dönüşmesi, bu kaplara olan ilginin yüzyıllarca
kesintisiz sürmesinde etkin rol oynamıştır.
Bizler geçmişteki günlük yaşamı ve bu
yaşam içinde yer alan somut kültür varlıkları
hakkındaki bilgilerimizi ancak toprak altı ve
üstünde, günümüze ulaşabilen küçük verilerle
kurgulamaya çalışmaktayız.
Seramik/çini grubu tarafından yapılan oturumlarda, katılımcıların çalışma alanları ile
ilgili bilgi akışı sağlanmış, seramik/çini sanatının geleneği ve geleceği üzerine tartışmalar
yapılmış, var olan ya da olabilecek sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalıştay konusu kapsamındaki çalışmalar
dört ana başlıkta sürdürülmüştür;
1) Araştırmalar (kazı malzemeleri ve müze
eserleri üzerinde)
2) Koruma-onarım
3) Eğitim (üniversite ve kurum kursları)
4) Günümüz yerel çömlek üretimi
Çalıştay sonunda, elde edilen görüşler ve
öneriler ışığında ortak hedefler belirlenmiş ve
bir sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Bildiri içerisinde yapılması gerekenler konusunda sadece
bir kurumu ya da kişiyi değil, arkeolojik kazı
yapan kazı başkanlarını, kazılarda ele geçen
seramikleri inceleyen-yayına hazırlayan araştırmacıları, Kültür Bakanlığını, Milli Eğitim
Bakanlığını, Müze Müdürlüklerini ve Üniversitelerin ilgili bölümlerini başlıca muhatap olarak almaktayız. Bilgilerinize sunarız.
Sonuç Bildirgesi
1. Anadolu’da geçmişten günümüze farklı
bölgelerin seramik üretim merkezleri ve bunların ekonomik modellerinin saptanması (dağılım şemaları) gerekmektedir.
2. Üretimlerin geliştirilmesi ve yerel atölyelerin üretimlerinin canlandırılması için Anadolu’da kil ve köken analizleri (XRF, NAA vb)
yapılmalı ve veri tabanı oluşturulmalıdır.
3. Üretim ve ticari ilişkileri aydınlatması
için Anadolu’da tarihi ticari yol bağlantıları
saptanmalıdır (iç yol güzergahı).
4. Arkeolojik kazıların geç dönemlere ait
katmanlarındaki seramik buluntular değerlen-
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dirilmelidir. Hiçbir buluntu değerlendirme dışı
bırakılmamalıdır.
5. Kazılarda ve müzelerde bulunan seramik
örneklerinin tanıtılması ve bunun için gerekli seramik uzmanlık alanlarının oluşturulması
gereklidir.
6. Türkiye’de Osmanlı arkeolojisi etkinleştirilmelidir. Kırsal kesim dikkate alınmalı, istatistiksel veriler kullanılmalı ve üretim detayları
araştırılmalıdır.
7. Arkeolojik kazılarda eserlerin çıktıkları
alanın analizi gerekmektedir. Nereden çıktı?
Çıktığı yer ile ilişkisi nedir? Yerel ve ithal üretim merkezleri ile bağlantı kurulmalıdır.
8. Malzeme analizlerinde disiplinler arası
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bölgenin sosyo-ekonomik, politik, kültür tarihi ve demografisi, bilim tarihçileri ile birlikte çalışılmalıdır.
9. Yapılan kazılarda Anadolu seramik tarihi
eğitimi vermek için uluslararası değişim programları desteklenmelidir.
10. Osmanlı tarihi coğrafyası içinde seramik tarihi değerlendirmeye alınmalı ve bu konuda farklı çalıştaylar düzenlenmelidir.
Anadolu’da çini/seramik üretim detayları
incelenmeli, sadece buluntular üzerinden değil, üretim üzerinden de değerlendirme yapılmalıdır. Yüzyıllara göre üretilen formlar sınıflandırılmalı, üretim miktarı ve üretim üzerine
dönem etkileri sosyolojik yaklaşımla değerlendirilmelidir.
11. Kazılarda elde edilen buluntular için
dijital arşiv gereklidir. Kazılarda ele geçen ve
müzelere aktarılan eser arşivleri ulaşılabilir olmalıdır.
12. Yeni yapılacak kazılar için T.C Turizm
ve Kültür Bakanlığı “dijital arşiv” planını devreye sokmalıdır.
13. Müze depolarında çalışma koşulları
düzeltilmelidir. Müze arşivleri kontekst, yıl,
köken, kazılan yer kodu ile kütüphane sistemi
gibi bilgiler ülkemizdeki tüm müzelerde dijitalleştirilmelidir.
14. Müzelerde, son yapılan kazılarla ilgili
güncel sergileme metodları uygulanmalıdır
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15. Seramik/çini eserlerin koruma ve onarımları konu hakkındaki uzman kişiler tarafından gerçekleştirmelidir.
16. Müze ve kazıda görev alan kişilere önleyici koruma eğitimleri verilmelidir.
17. Onarım ve koruma amacıyla kullanılan
malzemelerde geri dönüşüm ilkesine sadık kalınmalıdır.
18. İlgili kurumlar seramik-çini onarımlarında etik kodlar oluşturmalı ve etkin kılmalıdır. Üniversitelerde etik kodlarla ilgili eğitim
verilmelidir.
19. Taşınmaz Kültür Varlıklarımızın parçası olan çinilerin çalınmasını önlemek üzere
gerekli tedbirlerin alınmasına, eksik çinilerin
yerine kopyalarının yapılmamasına izin verilmemeli, orijinal parçaların bulunup yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
20. Kültürel belleğin oluşması, gelecek nesillere aktarımı ve geleneğe uygun tasarımların
yapılmasını sağlamak amacıyla, çini tasarım
kurslarında eğitim veren kişilerin, konusunda uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun kişiler olması gerekmektedir.
21. Çini tasarımı ile ilgili düzenlenen yarışmalar/sergilerin komite ve jürilerinde konusunda uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun kişiler bulunmasına dikkat
edilmelidir.
22. Çeşitli eğitim kurumlarında (müze,
okul vs.) kültürümüzü öğrenmeleri ve benimsemeleri için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarımıza ve yetişkinlere yönelik interaktif
eğitim alanlarına yer verilmelidir.
23. Porselen fabrikaları gibi günümüzde
replika üretimi yapan kurumlarda, üretilen
eserleri denetlemek üzere konusunda uzman
kişilerden oluşan bir kurul oluşturulmalıdır.
24. Üniversitelerin Seramik bölümü müfredatları, geleneksel sanatları, müze eğitim çalışmaları ve disiplinlerarası işbirliği prensibi ile
geliştirilmelidir.
25. Yerel üreticilere, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda konusunda uzman kişiler tarafından danışmanlık programları hazırlanmalıdır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

52

26. Yerel üretim atölyelerinin devamının
sağlanabilmesi için devlet tarafından kültürel
hazine kapsamında, korunmaları ve desteklenmeleri yönünde önlemler alınmalıdır.
27. Yerel tanımlama/dil çok önemlidir.
Bölgelere göre yerel seramik terimleri sözlüğü
oluşturulmalıdır.
28. Usta geleneklerinin devamlılığının sağlanması için Anadolu coğrafyasında üretim
bölge ve teknikleri konusunda eğitimler verilmelidir. Seramik üretim teknolojilerine ilişkin
bir sonraki nesillere aktarmak üzere bilgi-belge
toplanması önerilmelidir.
29. Yapmış olduğumuz çini etkinliğinin bir
devamı olarak farklı alanlarda çalıştayların düzenlenmesine devam edilmelidir.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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AHŞAP İŞLERİ
Günümüze gelebilen Anadolu’daki ahşap
eserler bu sanat dalının özelliklerini her devirde takip edebilmemize imkân tanıyacak
zenginliktedir. Ahşap eserlerden kapı, minber,
rahle, sanduka gibi bazı çeşitleri sanatsal niteliklerinin dışında kitabeleriyle de birer belge
niteliği taşıyabilmektedir.
Ahşap eserlerin korunması ve yaşatılmasında;
Venedik Tüzüğü, Burra Tüzüğü, UNESCO ve
ICOMOS gibi uluslararası kabul görmüş ilkelerin dikkate alınarak, projelerin bu esaslar doğrultusunda yürütülmesi büyük öneme haizdir.
Ahşaba dair gerek mimari gerekse taşınabilir nitelikteki eserlerin kapsamlı bir envanterinin çıkartılması, mevcut durum ve sorunlarının
tespit edilmesi, koruma ve yaşatma stratejilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu konuda bilhassa
geç devir örneklerinde büyük eksiklikler vardır.
Ahşap eserlerin bakımı ve korunmasına yönelik çalışmalar şüphesiz iyi niyetli yaklaşımlardır, ancak denetim eksikliğinin olduğu da açıktır. Kim denetliyor sorusu her alanda olduğu gibi
ahşap eserler için de geçerlidir. İhaleyle yapılan
restorasyonlarda alanın uzmanlarından yeterince yararlanıldığı söylenemez. Bölge kurulları her
alan için yeterli ve doğru kararları verecek uzmanlara sahip olmayabiliyor. Bu nedenle, gerek
projelendirme ve gerekse uygulama aşamasında
alanının uzmanlarından yararlanılmalıdır.
Bir ahşap eser elemanlarıyla birlikte bütün
halinde özgün yerinde korunmalıdır. Ancak
zorunlu hallerde daha uygun koşullar sağlanmak kaydıyla müzelere taşınabilir.
Ahşap; mimari ve taşınabilir eserler olarak
ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Mimaride kullanılan ahşap elemanların korunması-bakımı-onarımı binanın bütün sorunlarıyla birlikte ele
alınmalı ve koruma planlaması buna göre yapılmalıdır.
Müzelere alınan ahşap eserler, uygun ortam
ve şartlarda korunmalı, belli periyotlarda kontrolden geçirilmeli, uzmanlarca gerekli bakım
ve onarımları yapılmalıdır.
Kara iklimine sahip ortamdan nemli iklimdeki bir müzeye taşınan eser zarar görebilmektedir. Müzede duvarlara veya zemine temas

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORLARI

eden eserler nemin etkisinde kalabilmektedir.
Bu tür sergilemelerden kaçınılmalıdır.
Müzelere taşınan eserlerin o anki durumu
ve geçirdiği bakım-onarım çalışmaları belgelenmelidir.
Projelendirme ve uygulama aşamasında
ahşap elemanlar üzerinde mutlaka araştırma
raspaları yapılmalı, bu yolla özgün yüzeyler ve
varsa süslemeler ortaya çıkarılmalıdır.
Restorasyon uygulamalarında bilhassa
oyma, kalemişi gibi üslup belirleyici olan eksik
alanların tamamlanmasına yönelik yeni üretim/
uygulamalardan kaçınılmalı, mümkün mertebe
mevcut haliyle korumasına önem verilmelidir.
Son yıllarda korunamadığı gerekçesiyle
müzelere taşınan bazı eserlerin yerine replikaları yapılmaktadır. Bu replikalarda durumu
açıklayıcı herhangi bir belge konmadığı için
özgünmüş gibi yayınlara geçmekte ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek
için yeni yapılan elemanların üzerine günün
kitabesi konmalıdır.
Ahşap işçiliğinde, Türk evleri de ayrı ve
önemli bir yer tutar. Mimari elemanları kadar saçaklarından tavanlarına, kapı ve dolaplarından yüklüklerine kadar pek çok unsurda
karşımıza çıkan ahşap süslemelerin bakımı,
korunması, onarımı ayrı bir problem teşkil etmektedir. Çünkü bu evler genellikle şahıs malıdır, bilhassa tescilli olmayanlar denetimden
yoksundur. Bu konuda kullanıcıların bilinçlendirilmesi korumanın sürekliliği bakımından
önemlidir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, yerel yönetimler gibi ahşap eserlerden sorumlu kurumlar, üniversitelerin Sanat
Tarihi, Restorasyon/Konservasyon, Ağaç İşleri
gibi bölümleriyle işbirliği yapmalıdır.
Sorumlu kurumlar geleneksel ahşap sanatıyla uğraşan şirket/ustalara tarihi eserlerle ilgili kurslar verilmeli, bu amaçla uygulayıcı ve
akademisyenler bir araya getirilmelidir. Ayrıca
koruma-onarım uygulamalarında yerel ustalardan da yararlanılmalı ve usta yetiştirilmesine
önem verilmelidir.
Ahşap eserlerin korunması-bakımı-onarımı ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik yaş,
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tür ve biyolojik faktörler tayini gibi işlemleri
de yapabilecek ihtisas laboratuvarlarının yaygınlaştırılması ve uzman yetiştirilmesi teşvik
edilmelidir.
Günümüzde gelenekli ahşap sanatı diye
sunulan örnekler eskinin kopyalarından ibaret
görünmekte, özgün bir kimlik sunmamaktadır. Dolayısıyla, yüzlerce yıllık geleneğe sahip
ahşap sanatının bugünkü örneklerinin nasıl
tasarlanıp uygulanacağı tartışılmalı, bununla
ilgili yeni stratejiler geliştirilmelidir.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER
DUVAR RESMİ, KALEMİŞİ GRUBU
10-11 Mart tarihlerinde grup yöneticiliğimde Sanat Tarihçiler Koç Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Günsel Renda, Ege Üniversitesi’nA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

54
den İnci Kuyulu Ersoy, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Muzaffer Karaaslan, Geleneksel El
Sanatları Bölümlerinden Necmettin Erbakan
Üniversitesi kalemkâr Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat
Baysal, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğr.
Gör. Ezgin Yetiş, Ankara Üniversitesi Koruma
ve Restorasyon Bölümünden Doç. Dr. Cengiz Çetin ile Öğr. Gör. Simin Şay ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nden restoratör Nermin Uz
Taşkesen ile toplantımız başlamış ve iki gün
boyunca devam etmiştir. Bu süreçte grubumuza gözlemci olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Pınar Temelli Oğuz ve Naki Bayar
eşlik etmiştir.
Grup Yöneticisi olarak, “Duvar Resmi, Kalem İşi” alanının başlıca sorunu koruma olduğu
için ana temayı “koruma ve restorasyon” olarak belirlemiş ve grupta yer alan araştırmacı,
uygulayıcılara konuyu belirterek, bu konuda
düşünmeyi, tartışmayı önerdim.
Türkiye’de özellikle duvar resmi araştırmalarını başlatan, tüm ülkeyi ve geç dönem
Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında yer alan
toprakları baştan sona gezerek belgeleme yapan ve yayınlayan isimlerin başında gelen Prof.
Dr. Günsel Renda, kendi arşivinden tanıtım
yapmış ve sayesinde tüm grubun katılımıyla resimlerin dünü ve bugün ne durumda oldukları
konuşulmuştur. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümünden Prof. Dr. İnci Kuyulu da bölgesindeki iyi ve kötü restorasyon örneklerini sunmuştur. Yüksek Lisans tezi Balkanlar, Kosova
duvar resimleri olan Muzaffer Karaaslan ise
ilgisizlik, savaş gibi etkenlerin resimlerin bugünü ve geleceğini nasıl etkilediği konusuna
vurgu yapmıştır. Grup yöneticisi olarak koruma ve restorasyon işleriyle ilgilenen uzmanlar
Doç. DR. Cengiz Çetin, Öğr. Gör. Simin Şay,
Öğr. Gör. Ezgin Yetiş ve Nermin Uz Taşkesenden teknik, malzeme ve uygulama sunumu
istediğim için arkeolojik alanlar, yağlıboya resimlerin, kalemişi nakışların korunması sorunları tartışılmıştır. Boyalı nakışların geleceği için
ehil kişilerin istihdam edilmesi durumunda
üretilen kaliteli, çağdaş örnekler Yrd. Doç. Dr.
Ali Fuat Baysal tarafından örnek gösterilmiştir.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Bütün bu tartışmalar, görüşler not edilerek
sonuç raporu hazırlanmıştır.
SONUÇ RAPORU
1- Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi araştırmalarında öncelik mimarinin belgelenmesi,
korunması ve restorasyonu gibi görünmektedir. Ancak boyalı nakışların, resimlerin
korunması bir yapıyı tümüyle algılama ve
dönemi içinde değerlendirme açısından
çok önemlidir. Dolayısıyla “KORUMA
POLİTİKASI “ oluşturulmalıdır.
2- Koruma, Önleyici ve Etkin Koruma olarak
ikiye ayrılmaktadır. Etkin Koruma daha
çok uzmanların işi gibi görünmektedir ve
uzmanlık gerektirmektedir. Dolayısıyla
Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilen bir
iki dersle uzman yetişemeyeceği aşikâr olsa
da piyasada bu derslerle koruma işi yapan
kişilerin varlığı yanlış, kötü uygulamaları
beraberinde getirmektedir. Bu yüzden Güzel Sanatlar Fakültelerinden etkin koruma
derslerinin kaldırılması gerekmektedir.
3- Önleyici Koruma her bireyin öğrenebileceği bir durumdur. Uygarlıklar beşiği Anadolu’da yaşayan herkesin, tarihi ve kültürel
mirasın korunmasında sorumluluğu olduğunun farkına varması gerekmektedir. Bu
bağlamda ilköğretim, orta öğretim müfredatına önleyici koruma dersleri eklenmesi
için Milli Eğitim Bakanlığı’na, üniversitelerde bilgilendirme dersleri ya da seminerlerin yapılması için Yüksek Öğretim
Kurumu’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hatta yerel
yönetimlere hizmet içi eğitim verilmesi
için öneride bulunulması gerekmektedir.
4- Restorasyondan önce konservasyon, koruma planlarının ön plana alınması gerekmektedir.
5- Tamamlamak yerine “Korumak” önemlidir. Tekrarlayan birimler değilse, motif
çıkmıyorsa ve eserin %20-25 yoksunluğu
var ise tamamlanmamalı, sadece koruma
çalışmaları yapılmalıdır. Her şeye karşın
tamamlama kararı alınmışsa yapım tek-
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niklerine ait izlerin korunmasına dikkat
edilmelidir.
6- Eğer manzara resmi gibi bir duvar resmi
söz konusu ise tamamlama çalışması yapılmamalıdır.
7- Duvar resminin restorasyonunu dönem
özelliklerini bilen uzmanlar yapmalıdır, ya
da hiç değilse bilen kişilerle birlikte çalışılması zorunlu tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki “Detay tarihi değiştirebilir”.
8- Duvar resimleri yerinde korunmalıdır.
Ancak yapının yok olma durumu kesinse
taşınabilir. Taşınacak resimlerin zarar görmemesi ayrı bir uzmanlık konusudur.
9- Koruma kurullarında sanat tarihçi istihdamı arttırılmalı ve özellikle nakış, hat ya
da duvar resmi konularında uzman sanat
tarihçilerin görüşünün şart koşulması gerekmektedir.
10- Koruma kurullarında geleneksel sanatlardan anlayan koruma uzmanı raporu şart
olmalı.
11- Koruma kurullarında mimariden bağımsız
olarak kalemişi projesi istenmesi doğru
olacaktır.
12- Özellikle kalemişi projelerinde hem teorisyen hem uygulayıcı bulunması gereklidir.
13- Projelerde malzeme ve desen bilen hat uzmanı, hattat, kalemişi, duvar resmi uzmanları şart koşulmalı.
14- Kalemişi ve duvar resmi restorasyonunda
renk kodları zorunlu olmalı.
15- Boya envanteri oluşturulmalı.
16- Boyalı nakışların, resimlerin malzeme analizlerinin yapılabileceği veri tabanı geniş
olan ya da Harvard’daki gibi hali hazırda
veri tabanı oluşturmuş laboratuvarlarla
bağlantılı laboratuvarların sayısının artması ve buralarda teknik ve uygulama becerisine sahip kişilerin istihdam edilmesi
gerekmektedir.
17- Korumaya yönelik eksiklerin kökeninde
konservasyon ve restorasyon eğitimi eksiklikleri yatmaktadır. Malzeme, desen bilgisi
eğitimde yer almalıdır. Ayrıca restorasyon
bölümlerinin yetenek sınavıyla öğrenci
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alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tekniği bilenin uygulama becerisi olmaması
ortaya kötü sonuçlar çıkarmaktadır.
18- Yeni uygulamada sorunlar olduğu tespit
edilmiştir. Geleneğin geleceğe aktarımında yeni uygulamaların kalitesi önem arz
etmektedir. Sokak aralarındaki yeni camilerin kötü taklit mimarisi gibi bezemenin,
nakışların hatta hat/ yazıların da tasarımı
işin ehli olmayan bireyler tarafından yapılmaktadır. Yeni camilerin kalemişi denetimi olmadığı anlaşılmaktadır. Yazı bilmeyenlerin elinden çıkma yanlış, uydurma hat
şeritleri, kötü, inceliksiz ve klasiğin yanlış
tekrarı, hesapsız bezemeler cemaatin estetik beğenisini körelterek geleneğe zarar
vermektedir.
19- 2017’de artık Semih İrteş gibi gelenekle
modernin ustaca sentezine ulaşan kalemkâr sanatçılara ve onların yolundan gidenlere değer verilmelidir.
20- Yeni camiler Diyanet İşleri Başkanlığı’na
bağlıdır. Dolayısıyla yeni camilerin inşaasında mimari kadar bezeme programının
denetlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na Sanat Tarihçi, geleneksel el sanatlarından hattat, kalemkâr yönlendirmesi
konusunda bilgi verilmesi şarttır. Hatta
Diyanet ve Kültür Bakanlığı işbirliği
önerilmelidir.
21- Kalemişinde devlet destekli olan anıtsal
camilerde bir komisyon ve kalabalık tasarım ve uygulama ekibi çalışmaktadır. Ancak bu sefer de devlet destekli olanlarda
TİP PROJE tehlikesi ve tekrarı vardır.
22- Koruma ve restorasyon alanında denetleme
şartı olduğu gibi yeni yapılan bezemelerin
de kontrolü şart olmalı. Bezeme Projesi istenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na
öneride bulunulmalıdır.
23- Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Yerel yönetimlere Sanat Kurulu oluşturmaları önerilmelidir.
24- Sonuç raporunun T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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C. Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi uygulamanın ve
sorunun paydaşlarına iletilmesi konusunda
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA önemli görev düşmektedir.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Doç. Dr. Pelin ŞAHİN TEKİNALP
HALI, KİLİM, TEKSTİL, KUMAŞ
GRUBU
Bir millet ki Türkiye’den, Doğu Türkistan’a
barınağı, yediği, giydiği koyun, keçi, deve, bineği at olmuş. Türkler orta Asya bozkırlarındaki
hayat şartları gereği hayvanların yünlerini kullanarak keçe, dokuma, örme işleri, ipek ve pamuğu kullanarak da kumaş ve işleme sanatlarına önemli katkılar yapmıştır. Yaklaşık bin beş
yüz yıldan beri barınma ihtiyacını karşılayan
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

keçe evi(üy, otağ)n iskeleti kolanlarla bağlanarak kurulmuş, içi yine keçe-kiyiz, halı, kilim,
cicim-zili ile döşenmiştir. Tarım Havzası olan,
Türkistan bozkırlarına pamuk eken Türk Soylu
Halk(Uruk)lar yünün yanında pamuklu giyim
ihtiyaçlarını da kendi dokumalarıyla karşılamıştır. Orta Asya’nın bir Tekstil medeniyeti
olduğu Batılı etnologlar tarafından da dile
getirilmiş, Dokuma vb. sanatlara hâkim olmaktan doğan Türkçe terminoloji Balkan
dillerine de geçmiştir.
Altaylarda MÖ. 3-5. Yüzyıllara tarihlenen
ve Hun Beyinin mezar odası olan, Pazırık Kurganından çıkan halı, keçe, kilim, çorap, ipek
kumaşlar ileri bir tekstil medeniyeti eserleri
olarak Türk milletinin ve insanlığın ortak kültür mirasıdır.
Türkler yaylak-kışlak düzeni ile yaşayan bir
soy olup mallarının karışmasını önlemek üzere
hem eşyalarını, hem de hayvanlarını dağlayarak veya halı, kilim ve keçenin üzerine dokuyup işleyerek boy ve oymaklarına ait damgalar
kullanmışlardır.
Dokuma tekniği ve üslûbu, yanışların(bezeklerin) sembolizmi, boyarmadde özellikleri
ve renkleri ile halı, kilim ve diğer yaygılar dokunduğu zamanın Türkmen boy ya da oymaklarının kimliğinin yanında, ekonomik ve estetik
değerlerini de aktarabilme özelliğine sahiptir.
“El sanatları bir milletin kültürünü yansıtan arkeolojik tabletler gibidir” sözünün sahibi
Rahmetli Prof. Y. Kenan Özbel’in de dediği gibi halı, kilim vb. düz dokumalar, örgüler, oyalar ve işlemeler Türk sanatları içinde
maddi kültür değerlerinin aynası denilebilecek en önemli halk sanatlarındandır. Çünkü
dünyadaki benzerlerinden farklı özelliklere
sahip olmasının yanında bütün dillerde kilim,
oya gibi terimlerin tam karşılığı yoktur. Bu
konularda dünyanın önemli üniversitelerinde
kültür tarihçilerince yazılan kitaplar, makaleler
bizim sanatlarımızı bizden daha iyi anlatmaktadır. Ancak bununla birlikte, politize olmuş
bazı yazarlar ise farklı kültürlere maletme çabalarında sahte deliller ve sembollere bağlayarak yazmanın peşine düşmüştür.
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Bu değerleri yaşatmak aynı zamanda millet
olma bilincinyle yaşatmaktır. Bu sebeple devlet politikası olarak kültürel değerlere sahip
çıkılmalı, gelenekli Türk sanatları çocuklarla
eğitim-öğretim kapsamında erken tanıştırılmalı ve kültürel miras konularında farkındalık
yaratılmalıdır.
Devlet politikaları doğrultusunda kalkınma
planlarına uygun olarak Meslek liselerinin sayıları artırılmalı, ikinci kademeden başlayarak
orta öğretimde felsefe (içeriğinde Türk İslam
felsefesi olan), estetik, kültür sanat ve sanat
tarihi dersleri zorunlu olmalı. Güzel Sanatlar
Liselerinde geleneksel Türk Sanatları Programları açılmalı, Üniversitelerin Sanat tarihi
bölümlerinde “Gelenekli Tekstil Sanatları
(Halı, Kilim, Keçe, Kumaş ve Diğer)” derslerine yer verilmelidir.
Gelenekli tekstil sanatlarının sürdülebilirliği anlamında önemli sorunlardan biri işçilik
fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, pazar
imkânlarının sınırlı olmasıdır. Anadolu’da
halıcılığın yeniden canlandırılması, Türk halı,
kilim vb yaygıların satışının artırılması ve yeni
kullanım alanlarının yaratılmasına bağlıdır. El
dokuması Türk halı, kilim vb. yaygıların kullanımının doğal malzemeli olduğu için sağlıklı
olduğu anlatılmalı, tanıtım çalışmaları teşvik
edilmelidir. Yeni moda dekorasyon anlayışlarına uygun ürün tasarımları ile desen ve renk
karakteri bozulmadan, dokuma ve malzeme
kalitesi korunarak üretilmelidir. Üretici ile tüketicinin aracısız buluştuğu ortamlar için planlama yapılmalıdır.
İşçilik konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Pahalı işçilik ve sigortalı çalışma
zorunluluğu özellikle halı üreticilerini ucuz
işgücünün olduğu ülkelerde üretim yapmaya
yönlendirmiş, sonuçta Afgan Uşak halısı ve
Çin Herekesi örneğinde olduğu gibi yeni ürün
tipleri doğurmuştur. Bu durum Türk el halıcığının sürdürülmesinde ciddi bir sorundur.
Türk halı ve kilimlerinin yurt dışında dokunup
tekrar yurt içine getirilerek Türk halısı olarak
satılmasının önüne geçilmesi için yasal önlemlerin alınması gerekmektedir. Çin ve benzeri
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ülkelerde dokutulan halı-kilim vb. tekstillerden
alınan gümrük vergisi artırılabilir.
Türkiye’de işsizlik oranları düşünüldüğünde özellikle halıcılığın geçmişte uygulandığı
yörelerde, Halı-kilim dokumacılığını sürdürebilmek için şehirlerdeki atıl kadın iş gücünü
harekete geçirilmelidir. Kalkınma programları
ile işgücünün halı-kilim vb dokuma üretimine sevkedebilmenin önemi ortaya çıkmaktadır. İşcilerin sosyal ve sağlık güvence haklarının garanti altına(sigorta kapsamına) alındığı,
çalıştığı kadar ücretle emek karşılığı üretim
planlaması yapılmalıdır. Örneğin belirli yaş altı
sağlıklı insanlar için, çalıştığı sürece devlet sigotası yapılarak, Yeşil Kart bu sisteme dönüştürülebilir.
Ayrıca “Yerel Kalkınma Kooperatifleri”
Bu üretimlerde önemli roller üstlenmeli, üretici ve alıcı arasında güven ilişkisine imkân verecek kalite ve markalaşmaya dönük çalışmalar
yapılmalıdır. Ayrıca Yerel ürün kataloglarının
oluşturulmalı, üretim aşamasında belgesel video-filmler çekilmeli, web sayfalarında yayınlanmalıdır. Halı-kilim dokumacılığının
bilindiği merkezlerindeki yerel yönetimler desteğiyle (SODES vb. projeler) atölyeler kurulup
üretim yapılarak devlet dairelerine satılabilir.
Ayrıca bütün camiilere ve devlet dairelerine Türkiye’de üretilen halı ve kilimlerin
kullanılması mecburiyeti getirilmelidir. Camilerde tek tip sentetik elyaflı makine halısı
döşenmektedir. Sentetik elyaf sürtünmede statik elektrik üretir, alerjik ve sağlıksızdır. Onun
yerine doğal elyafların kullanıldığı sağlıklı
ürünler tasarlanarak özel üretim yapılan tek
tip gelenekli el dokuması halıların kullanılması
sağlanmalıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının ve ilgili bakanlığın desteği alınmalıdır. Bu halıların bitim işlemlerinde antibakteriyel, antifungal antimikrobiyel terbiye işlemleri
yapılırsa toplum sağlığını korumak adına, oldukça sağlıklı ortamlar oluşturulacaktır.
Gelenekli tekstil ürünlerinin satış kimlik
kartlarının hazırlanması ve kaliteli hammadde,
boya, teknik ve işçilik kalite kontrolü ve yerel desen özelliklerini belgeleyen ürün kimlik
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kartının oluşturulmalıdır. Bu kartlarda (ebat,
üretim tekniği, malzeme cinsi, boya ve haslık
değerleri ile kullanım talimatı yazılmalıdır.
Gelenekli Türk tekstil sanatları sözlük çalışmasının yapılması, fotoğraflı terminoloji sözlüğü çok önemli bir gerekliliktir.
Üst Düzey Devlet protokolü ve Türk Elçiliklerinin Makam odalarında, ulusal ve uluslararası medya platformlarda temsili olarak
halı, kilim ve benzeri Türk sanatlarından kaliteli seçkin örnekler bulundurmalıdır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncelikli sorumlu olmakla birlikte, Çalışma ve Sosyal
güvenlik, Kalkınma Bakanlığı ile Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar gelenekli sanatların sürdürülebilirliğinin
desteklenmesinde sorumluluk sahibidir. Bu
konuda bir devlet politikası oluşturulmalı, akademik ve alanında uzman kişilerden oluşan,
kalite ve standart kontrol komisyonu kurulup,
bu komisyonun onayladığı halı ve kilimler satılabilmelidir. Bu komisyondan geçen halı ve
kilimlere “Türk Halı/Kilim Damgası” şeklinde
bir kalite belgesi(vb.) oluşturulabilir. Bu damga
devlet garantisini de sağlayan bir etiket olmalıdır. Gelenekli Türk sanatlarının her alanında
benzer uzman danışma kuruları oluşturularak, üretimlere rehberlik ve denetim hizmet
verilmelidir.
Türk keçe, halı ve Kilimlerinin hammaddesi
olan ve Türkiye’de üretilen yerel, nitelikli doğal
liflerin üretimi kültürel miras kapsamında ele
alınmalı, bu anlamda tiftik, yün, ipek, keten,
pamuk gibi yerli doğal liflerin ıslahı, üretimi ve
kullanımı teşvik edilmelidir. Yerli yün ıslahının
yapılması, merinos gibi yumuşak elyaflı koyun
yetiştiriciliğinin teşviki hem tekstil kumaş sanayine hem de gelenekli keçecilik ve halı-kilim
dokumacılığına ekstra kalite kazandıracaktır.
1980 li yıllarda Bursa’da böyle bir proje gerçekleşmiş ancak sürdürülememiştir.
Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen
coğrafi işaret uygulamasının, yerel halk sanatlarını ve tüm yerli ürünleri belgeleme ve niteliklerini koruma hususunda birçok yarar sağladığı
bilinmektedir. Her şeyden önce coğrafi işaret
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yoluyla yöreye ait ürünün kalitesinin sürdürülebilirliği koruma altına alınmaktadır. Coğrafi
işaretlemenin üreticileri koruma, pazarlama
olanaklarını arttırma ve ekonomik getiriyi artırarak kırsal kalkınmayı destekleme gibi hedefleri bulunmaktadır. Aynı zamanda gelenekli
bilgi ve üretim biçimlerinin korunarak kültürel
mirasın korunmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. Yerel yönetimlerin ve üniversitelerin desteğiyle nitelikli yerel ürünlerin coğrafi
işaret sayısının artırılması sağlanmalıdır.
Gelenekli Türk el işlemeleri, örgü, oya,
yerel giyim-kuşam örnekleri kullanım bütünlüğü içerisinde belgelendirilmelidir. Bu
kültür mirası giyim-kuşam malzemeleri Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği
ile yerinde tespitler yapılarak arşivlenmelidir.
Örneğin; Bu etnoğrafik malzemeler baş bağlama şekilleri, bedene, ayağa giyilenler ve takılar
kullanım yerine göre bütünlük içinde bütün
teknik detayları ile arşivde yer almalıdır. Müzelerde bulunan giysiler yöredeki giyim-kuşam
geleneğine uygun, giysi bütünlüğüne göre sergilenmelidir. Bu milli giysi örneklerinin sergilendiği halk oyunları kıyafetleri atölye, STK
vakıf-dernek gibi yarı resmi kurumlar ile örgün
ve yaygın eğitim kurumlarında üretilmektedir.
Amatör ve profesyonel düzeyde giyim-kuşam,
işleme ve oyalarda reprodüksiyon ürünler üretilmektedir. Örneğin Nallıhan oyalarında malzeme, motif ve kompozisyon olarak orijinale
yakın üretimler yapılmaktadır. Bu anlamda
Gelenekli el işlemeleri teknolojiden faydalanılarak makinelerde de yapılmaktadır.
Turistik ve hediyelik eşya anlamında gelenekli tekstil ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması, ürün çeşitliliğinin artırılması da gereklidir. Bu ürünlerde detaylı bir etiket uygulaması
ile malzeme, üretim ve kullanım şekli belirtilmelidir.
Gelenekli halk giysileri diken halk terziliği
kültürünün kayıt altına alınması, tarihi film ve
dizilerinde tarihi kostümleri içeren sahnelerde gelenekli ve dönemin özelliklerini yansıtan
kostümler kullanılmalı, üniversitelerde kostüm
eğitimi verilmelidir.
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Gelenekli keçe sanatının geçmişten günümüze gelmiş yerel desenlerinin kayıt altına
alınması. Müzelerde bulunan keçe ürünlerin
konservasyon işlemlerinden geçirilerek, korunmasının sağlanması gerklidir.
Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılabilmesi için bilim ve teknolojik yöntemlerin kullanılması üzerinde durulmalı. Kültürel mirası
koruma kapsamında kamu spotu hazırlanmalı, yazılı ve görsel medya desteği alınmalıdır.
Koruma ve Onarım uzmanlarının yetiştirilmesi
için yurt dışına eleman ve akademik personelin
gönderilmesi gerekiyor. Koruma ve onarım bölümlerinin gerek laboratuvar gerekse diğer alt
yapı koşullarının iyileştirilmesi desteklenmesi
gerekmektedir. Müzelerde akademik ve müze
uzmanlarının katılımıyla interdisipline ortamlarda profesyonel anlamda depolama, sergileme,
koruma ve onarım konularında çalıştaylar düzenlenmelidir. Restore edilen eserlerin sağlık
kartı oluşturularak yapılan işlem detaylarıyla
(malzeme, teknik vs.) bu karta işlenmelidir.
Müzelerde görev yapan personel grubu
içinde mutlaka Etnoğrafya bilen Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü ile Kültür Varlıkları
Koruma ve Onarım Bölümü mezunları yer
almalıdır. Tekstil, kimya, malzeme bilgisi mühendisliği ile disiplinlerarası çalışmalar için ortam hazırlanmalı. Üniversitelerin “Halk Bilimi
Bölümleri”nde etnoğrafya derslerine önemle
yer verilmeli, yüksek lisans programları ile etnoğrafya uzmanları yetiştirilmelidir.
Ülkemizde usta-çırak ilişkisiyle yapılan
bakım ve onarım uygulamalarında Tarihi halı-kilim eserlerin onarımları(restorasyon) eski
halı-kilimlerden sökülen orijinal malzemelerle yapılmaktadır. Bilimsel yöntemlerde böylesi
uygulamalar asla uygun görülmez. Çünkü bir
eseri kurtarırken diğer eski eser yok edilmektedir. Bilimsel yöntemlere Tarihi tekstillerin
bakım ve onarımı(konservasyon ve restorasyonu)nda öncelikle eserin durum tespiti
yapılmaktadır. Eserdeki kirlilik ve tahribat bilimsel analizlerle tespit edilmekte, bu tespitler
ışığında temizleme ve diğer konservasyon işlem ve malzemeler seçilerek uygulanmaktadır.
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Ayrıca doğal, asitsiz, eser yapısına uygun destek malzeme kullanılarak saklama yöntemleri
belirlenmektedir. Orijinal eserde kullanılan
boyar maddeler bilimsel analiz yöntemleri ile
belirlenmekte, tespit edilen boyarmadde ile
onarımda kullanılan malzemeler boyanmaktadır. Yapılan boyama sonucu elde edilen renge
tamiri yapılacak orijinal ürünün rengini kazandırmak için renk soldurması gibi yaşlandırılma
işlemleri yapılmaktadır. Böylece elde edilen
malzemeler kullanılarak eser onarımında diğer eski eserlere zarar verilmemelidir.
Bazı büyük şehirlerdeki vakıf eserleri ile etnoğrafya müzelerimizde sergileme ve saklama
koşullarının çağdaş gelişmiş müze sistemlerine
uygun olduğu bilinmektedir. Ancak Özellikle
Anadolu müzelerimizin çoğundaki yün, tiftik,
ipek, pamuk, keten vb. doğal malzemeli eserlerin sergileme, depolama şartlarının nem, ısı,
ışık ve temizlik koşulları bakımından iyi olduğunu söylemek zordur. Etnoğrafya müzelerinde saklanan halı-kilim vb. eserlerin bulunduğu
ve sergilendiği ortamların bilimsel saklama ve
koruma koşullarına uygun hale getirilmesi son
derece elzemdir.
Türkiye’de yeni başlayan “Kültür Varlıkları
Koruma ve Onarım Bölümleri”nde hem Türk
hem de antik dönemlerin kültür varlıklarını
koruma ve onarım eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Gelişmiş ülke müzeleri ve üniversiteleri ile yapılan yurt dışı bağlantılarla da genç
akademisyenlerin yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu sevindirici gelişmeler sayesinde
müzelerimizde tekstil konservatör ve restoratörleri istihdam edilebilecektir.
Gelenekli sanat zenginliklerimiz aynı zamanda devletimizin ve milletimizin dünyaya
açılan pencereleri, varlığımızın göstergeleridir.
Gelenekli sanatların dünü bugünü ve geleceğinin akademisyen, bürokrat ve uygulamacı
uzmanların katkılarıyla tartışılmış olması
çok önemli bir olaydır. Milli kimliğimizin ve
hayat tarzımızın estetik değerleri olan gelenekli sanatların sürdürülebilmesi hususunda
yapılası gereken çalışmaların yeniden gündeme
getirilmesi, Türk sanatı bilincimizin yenilenA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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mesi için can suyu oluşturacaktır. Bu çalıştayda
hazırlanan sonuç bildirgesinin devletin bütün
kademelerine ulaştırılması, sorumluluk alabilecek bütün görevlilerin haberdar edilmesi ve
bilinçlendirilmesi bu çalıştayın gerçekleştirilmesi kadar elzemdir.
Bu çalıştayı düzenleyen Atatürk Kültür Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, emeği geçen bütün çalışanlara ve katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Prof. Aysen SOYSALDI
TAŞ
Bu çalışmada taş malzeme ile ilgili sorunlar
alanlara göre; mimari, sanat tarihi, müzecilik
vb. belli başlıklar altında incelenerek, restorasyonlarda karşılaşılan sorunlar tartışılmıştır.
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Tartışılan konular
Belgeleme ve arşiv sorunu: Her ne kadar
sanat tarihi, arkeoloji, mimari alanlarda belgeleme yapılsa da arşiv sorunu devam etmektedir. Örneğin çalıntı bir eserin fotoğrafı ilgili
kurumdan talep edildiğinde, söz konusu esere
dair fotoğraf vb. arşive ulaşmak çok mümkün
olamamaktadır. Kurumlarda anıt bir eserin
üzerinde ya da arkeolojik alanda dağılmış haldeki taşlara dair bir belgeleme, envanter, mevcut değildir.
Konu ile ilgili detaylı çalışmalar Vakıflar
Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. İlk
olarak 2002 yılında geliştirilen sadece yazılı
kayıt işlemlerinin yürütüldüğü, yazılı veri girişinin yapıldığı bir program olan Sanat Eserleri
Bilgi Yönetim Sistemi (SEBYS) oluşturulmuştur. SEBYS sisteminde temel kayıt verileri girilen eserlerin .tiff formatındaki fotoğraf, çizim,
kurul kararları, rapor vb. görsel bilgileri 2007
yılında geliştirilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi’ne (VGMSYS)
işlenmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi (VGMSYS) yurtiçi ve
yurt dışı vakıf kültür varlıklarına ait mimari ve
mühendislik çizimleri, teknik raporlar, mülkiyet belgeleri, fotoğraflar, kitabe fişleri, onarım
fişleri, kurul kararları vb. belgelerinin .tiff, AutoCAD, .jpeg formatında dijital ortama aktarıldığı sistemin adıdır. Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS) ise 2012 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda “Yatırım Programı” modülü ve
“Eski Eser” modülü ile envanter, arşiv ve yatırım öncelikleri kayıt altında tutulmaktadır.
Günümüzde arşiv araştırmacılara açıktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KTB)
taşınır eserlerle ilgili “Müzeler Ulusal Envanter
Sistemi” (MUES) ve “Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi” (TUES) olmak üzere iki envanter
modülü mevcuttur.
Taş eserlerde nitelikli restorasyon, konusunda uzman/yetkin eleman ve yapılan onarımların uygunluğu sorunu da en az belgeleme
kadar önemlidir. Eser onarımı yarışına girilme-
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melidir. Yapıların onarım sonrasına ait bir rapor fotoğraflar da eklenerek ilgili Koruma Bölge Kurullarına iletilmelidir. Koruma kurulları
kararı gereği söz konusu çalışma VGM taşra
personeli tarafından yürütülmekte, yapıların
onarım öncesi ve sonrası fotoğrafları standart
bir rapor eşliğinde Genel Müdürlüğe ve Koruma Kurullarına iletilmektedir. Uygulamanın
yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi
için EVOS programı aracılığı ile raporun sisteme yüklenmesi sağlanmaktadır.
Nitelikli proje ve yüklenici de taş eser restorasyonunun kalitesini etkilemektedir. Ayrıca
restorasyonlarda disiplinler arası bir çalışma
gereklidir. Taş eser restorasyonunda önce sorunun adını koymak, netleştirmek, sonra da çözümüne dair çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin
disiplinler arası çalışmada jeologlar oldukça
önemlidir. Koruma kurullarında malzeme analizleri mutlaka istenmeli, böylece taşın cinsi vb.
özellikleri onarım öncesinde tespit edilmelidir.
Projenin nitelikli olması da nitelikli denetim
yoksa işe yaramamaktadır. Denetimlerde elemanlar neyi, nasıl kontrol edeceğini bilememektedir. Bu nedenle uygulamalar alanda uzmanlaşmış personel tarafından yapılmalıdır.
Danışmanlık ve bilim kurulları aracılığı ile
bilim insanlarının onarımlardaki katkısı arttırılmalıdır. Kanun/Yönetmelik/İlke Kararları
danışman/bilim heyeti ücretleri ve ödeme koşulları yeniden düzenlenmelidir. Ülkemizde
konservasyon eğitimi veren bölümlerin mezunları restorasyon çalışmalarında değerlendirilmelidir. Sanat tarihi bölümlerine restorasyon
ve konservasyona yönelik teorik dersler eklenmelidir. Mimarlık bölümlerinde mimarlık tarihi derslerinin içeriği zenginleştirilmelidir.
Koruma kültürü eğitimi ilkokul veya okul
öncesi dönemden başlatılmalıdır. Ayrıca, yerel
yöneticiler ve kamu görevlilerinin (vali, kaymakam, belediye başkanı, jandarma, muhtar,
imam vb.) bu konuda bilinçlendirilmesi önemlidir. Eserleri yerinde yaşa ve yaşat politikası
öncelenmelidir.
Taşınır/taşınmaz taş eser restorasyonlarında kâr/ticari amaç kaygısı güdülmemeli, taşın-
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maz eserlere en uygun işlevin verilmesine özen
gösterilmelidir. Örneğin kültür amaçlı kullanılabileceğine dair bir kurul kararı olan eserin,
ticari kaygı ile özgün işlevinin dışında amaca
hizmet etmesi, aynı mantıkla binalara ek yapılması, kültür varlıklarının tescilinin kaldırılması
kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir.
Taş eserlerin restorasyonunda karşılaşılan
bir diğer problem terminoloji sorunudur. Örneğin rölöve bir çizimdir, proje değildir, bu
nedenle rölöve projesi yanlış bir kavramdır.
Yine, bir taş yapı yeniden inşa ediliyorsa onun
adı restorasyon değil rekonstrüksiyondur. Ne
yazık ki bir kavram kargaşası olarak onarılan
ve yeniden yapılan uygulamalara restorasyon
denilmektedir. Alandaki yanlışlığın giderilmesi
için bu konu üzerine yapılan tez vb. araştırmalardan faydalanılmalıdır.
Taş yapının konservasyon ve restorasyonunu gerektiren çeşitli nedenlerden bazıları aşağıda sunulmuştur:
- Drenaj eksikliği
- Görüntü kirliliği
- Zeminden kaynaklanan yapısal sorunlar
- Doğal afet
- İnsan kaynaklı tahribat
- Çevre ve iklim etkileri
- Uygunsuz restorasyonlar
- Uygunsuz işlevlendirme
- Malzeme ve kütle ekleri
- Uygulamada teknik sorunlar
Çözüm ve Öneriler
Taş konservasyonunda koruma, muhafazayı
öngören önleyici konservasyon (yapıların kendi kendine ayakta kalması, örneğin tarihi evler,
şahideler vb.) ve aktif konservasyon (tespit, tescil, belgeleme ve uygulama) olarak ikiye ayırılır.
Her iki konservasyon türünde de sadece ilgili,
uygulayıcı kurumları değil, tüm toplumu bilinçlendirmek hedeflenmelidir. Toplumsal bilinç düzeyinin arttırılması korumada oldukça
önemlidir.
Taş restorasyonunda bir diğer problem
“aceleciliktir”. Proje hazırlık safhası, projelerin
incelemesi ve onarımlarda sürekli bir acelecilik
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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söz konusudur. Koruma kuruluna proje iletildiğinde bir günde karar alınabilmekte, röportörün sunumuna göre yapı değerlendirilmektedir. Bilim heyeti olan eser çalışmalarında dahi
bu problem yüzünden ciddi hatalar yaşanmaktadır. Örneğin 24 ayda ancak bitebilecek bir iş
için 3 ay süre verilmesi, taş konservasyonunda
ciddi problemlere yol açabilir. Yurt dışında
Roma Aşıklar Çeşmesi ve Colosseum örneklerinde olduğu gibi onarım öncesi hazırlık
çalışmaları örneğin iki yıl sürmekte, ardından
kapsamlı bir onarıma geçilebilmektedir. Koruma kurullarında her bir eser için yerinde karar almak en doğru çözüm olacaktır. Ancak bu
da birden fazla ilin bağlı olduğu ve çok sayıda
esere bakmakla yükümlü olan kurullar için çok
mümkün görülememektedir. Bu konuda kurulların ve çalışma sistemlerinin iyileştirilmesi
önerilmektedir.
Türkiye’deki koruma uygulamalarında yüklenici firmadan anahtar teknik personel olarak
talep edilen deneyimli uzmanlar ancak kâğıt
üzerinde kalmakta, asıl iş, tecrübesiz kişilerce
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yapılar 5-6
yıl içinde tekrar onarıma ihtiyaç duyar hale
gelmektedir.
Taşınabilir taş eserlerin konservasyonu da
en az taşınmazlar kadar önemlidir. Örneğin
kanunen taşınmaz oldukları halde yapıların
hazirelerinden sökülüp, duvar dibinde yok olmaya terk edilen mezar taşları hatırlatılabilir.
Bu alanda VGM tarafından 2014-2016 yılları arasından onarımı yapılan Makedonya,
Manastır, Haydar Kadı Camii haziresi mezar
taşları konservasyonu yapılmıştır. Ancak yurt
içinde mezar taşları konservasyonu yaygın değildir.
Uygulamalar sırasında kazı çalışmaları oldukça önemlidir. Koruma kurulları kazı yapılmasını önermekte, ancak gerek ekonomik ve
gerekse zaman sıkıntısı nedeniyle kazı çalışmaları yeterince yapılamamaktadır. Ayrıca kazı
yapılırken amaç temizlik değil, özgün buluntuların korunması olmalıdır. VGM tarafından
birim fiyat kitabında yeni girilecek kazı pozlarının durumu rahatlatması hedeflenmekteA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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dir. Bu nedenle; restorasyonu yapılacak bir taş
eserde kazı ihtiyacı var ise bunu netleştirmeden restorasyona başlanılmamalıdır. İhale kanununa kazı maliyeti konulabilmeli, koruma
kurullarına nitelikli kişiler seçilmeli, nitelikli
elemanlar alınmalı, restorasyonlarda mimariye
uygun malzeme tercih edilmeli ve bir ekip halinde hareket edilmelidir. Ayrıca eğer korunamayacaksa yer altındakini açığa çıkarmak için
acele edilmemelidir. “Alan yönetimi” doğrultusunda en baştan nitelikli ekipler kurularak kazılarak yapılmalıdır. Yine, kazı yapılırken koruma planlaması da arkeolojik kazı ile birlikte
planlanmalıdır. Kazılar programlanırken kapsamlı düşünülmeli, koruma kaygısı ön planda
olmalıdır.
Çimento harçlı onarımlar da taş eserler
için ciddi bir problemdir. Hala beyaz çimento
karışımlı harç ile onarımlar yapılan taş eserler mevcuttur. Bu nedenle onarımlarda uygun
malzeme seçimine dikkat edilmelidir. Taş süslemelerde de temizlik ve uygunsuz tümleme/ek
önemli bir problemdir.
Kalifiye elaman temini/yetiştirilmesi taş
restorasyonunda önemli bir konudur. Piyasadaki taş ustalarının çoğu mermer atölyelerinde yetişmekte ve günümüz malzemeleri ve
atölye imkânlarını kullanmaktadır. Alaylılara
konservasyonlarda çok önem verilmemektedir. Kalifiye eleman temini için bilim insanları
tarafından eğitimler verilmesi/artırılması, sertifika programlarının uygulanması/yaygınlaştırılması, atölye sayısının artırılması meslek içi
eğitim için önemli bir adım olacaktır. Meslek
liselerinde uygun bölümlerin kurulması/açılması, mesleki ustalık ve kalifiye elemanların
yetiştirilmesi konusunda önemli bir yaklaşım
olacaktır.
“Ekonomi” taş eser restorasyonunda bir
diğer problemdir. “Taş seçimi” ve “uzmanlık
alanı” da oldukça önemlidir. Örneğin kurulda
sanat tarihi raporları istenmekte ancak ilgili
raporu yazan sanat tarihçisi kurula davet edilmemekte, görüşü alınmamaktadır. Oysaki o
uzmanların görüşleri, bakış açıları ve denetimleri çok önemlidir.
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Taş işçiliği usta-çırak ilişkisi dikkate alınarak yapılan bir uygulamadır. Bu nedenle taş
ustalarının bir listesinin/envanterinin çıkarılması bu alanda önemli bir adım olacaktır. Bu
konuda yapılan bilimsel çalışmalar mevcuttur.
Yine KTB 1990’lı yıllarda böyle bir çalışma
yapmıştır. Güncellenmesi yerinde olacaktır.
Sadece yapı taş ustaları değil, mezar taşı ustaları da listeye eklenmelidir. Güncel bir gelişme
olarak somut olmayan kültürel miras alanında
her usta iş başında iken belgesel olarak çekilmiş ve taş ustalığı somut olmayan kültürel miras listesine girmiştir.
Taşın henüz tam olarak teşhisi “konsültasyon” yapılmadan restorasyonunun yapılması da
doğru değildir. Herhangi bir korumada, koruma yaklaşımı ile hareket edilmeli birinci hedef
“koruma” olmalıdır. Yapının bir an önce ayağa
kaldırılması fikri ve popülist yaklaşımlardan
kaçınılmalıdır. Örneğin Milas’taki İlyas Bey
Külliyesi’nin Europa Nostra ödülünü almasında disiplinler arası bir çalışma ürünü olması ve
bir an önce kullanıma/ibadete açma vb. zaman
sınırlamasının bulunmaması etkili olmuştur.
Nitekim bu onarım 4 yıl sürmüştür.
Çalışmalarda bütüncül yaklaşım önemlidir.
Yapıdaki tüm sorunların tayin edildiği, o soruna karşı en uygun yöntemin belirlendiği koruma yaklaşımıdır. Sonrasında hazırlanan projede
restorasyon yöntemleri de denetlenmelidir ve bu
denetimler de sanat tarihçiler de yer almalıdır.
Avrupa’da sistem böyledir. Sanat tarihçiler ve
arkeologlar restorasyonda etkin rol almaktadır;
mimar, mühendis ve korumacılar ise yalnızca
işin teknik kısmında görev almaktadır.
Deneyim, taş restorasyonunda bir diğer
önemli husustur. Bir uygulamanın başarısı karar aşamasında tespit edilir. Eğer baştan yanlış
karar verilmiş ise yapının zarar görmesi veya
yok olması kaçınılmazdır. Örneğin 4 yıllık bir
meslek elemanı mezunu ile 40 yıllık tecrübeli
bir meslek elemanının kararları arasında çok
büyük farklar bulunmaktadır.
Yapıya bir kez veya minimum müdahale
öncelikli olmalıdır. Her bir müdahalede orijinalden biraz daha uzaklaşılmakta ya da oriji-
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nali yok etme riski doğmaktadır. Ayrıca, her bir
öğenin tek olduğu düşüncesi unutulmamalıdır.
Onarım ve restorasyonlardan ziyade “bakım” ön plana çıkarılması gereken bir alandır.
Böylece restorasyonlar en az müdahale ile çözülebilir. Taş eserlerin akar vakıflarına el koymak, akarlarını başka amaçlarla kullanmak da
bu eserlerin bakımsız kalmasında rol oynamaktadır.
Taş eserlerde daha çok anıtsal mimariyle ilgilenip, küçük ölçekli yapılar önemsenmemekte, taşınmaz eserlere gerekli önem verilmektedir. Örneğin müzelerin depolarında çürüyen,
konservasyonu yapılıp sergilenmeyi bekleyen
çok fazla eser bulunmaktadır. Hatta bazı yerlerde müze olmadığı için eserler evlerin avlularında, okulların bahçelerinde ve depolarda yok
olmaktadır.
Türkiye’de kanuni görevleri gereği farklı kurumlar kendi bünyelerinde taş eserlerin
restorasyonunu yapmaktadır. Örneğin Vakıflar
Genel Müdürlüğü cami, mescit, kervansaray
vb., Kültür ve Turizm Bakanlığı kale vb., yapıların onarımlarıyla ilgilenmektedir. Onarım ve
korumanın tek bünyede toplaması gereklidir.
Tüm grup adına derleyenler: Çalıştay
Grup Yöneticileri
Prof. Dr. Hakkı ACUN- Prof. Dr. Nermin
ŞAMAN DOĞAN
CAM
TOMRİS YALÇINKAYA: Çalıştayda sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Cam
ve maden sanatlarını konu alan çalıştay da görüşleriniz, önerileriniz ve sonuç bildirgemiz
yeni bir yol haritası olabilir .Bulunduğumuz
coğrafyada bütün kültürler bizim kültürümüzdür ve kültürel miraslarımız geri dönüştürülemez değerlerimizdir.
Çalıştayımızın teması ; Cam sanatları ve
Maden sanatları alanındaki güncel konuların paylaşılması, geçmişten günümüze ulaşan
araştırmalarla ilgili bilgi verilmesi ve konservasyon-restorasyon alanındaki gelişmeler , bu
alanlarda koruma prensipleri ve bilimsel kriterlere uygunluk konularıdır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Kültür miraslarımızın ; korunması, belgelenmesi, sergilenmesi sürecinde müzelerimiz;
belgelenmesi, yayın oluşturulması, sunulması sürecinde Üniversitelerimiz; her iki sürecin
kapsamında kültürün sanat eserlerine yansıltılması, yeni tasarımlarda kullanılması, küresel
boyutta kültürün endüstrileştirilmesi ise teknoloji , tasarım, uygulama süreçlerini içermektedir.
Çalıştayda; Cam ve Maden sanatları alanlarının tartışılması , geçmişten günümüze yapılan araştırmalarla ilgili bilgi verilmesi ve yeni
çalışmalara öncülük edilmesi beklentimizdir.
Cam ve maden sanatlarının kültürel anlamda
gelecek nesile aktarılması ve sürdürülebilirliğini değerlendirmeliyiz.
Selçuklular,Beylikler ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde üretilmiş kültürel
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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varlıklarımız hakkında hem teorik anlamda bilimsel bilgiye, hem de yeniden üretme ve uygulama anlamında güncellenmiş bilgilere duyulan
ihtiyaç artmıştır. Çalıştayın bu bölümünde her
iki alan da çok çeşitlilik içerdiğinden karşılıklı
olarak konuları ortak noktada değerlendirmeye çalışacağız. Sorunlara genel bakabilirsek zaman kazanırız.
Cam alanında kısaca değinmek istiyorum;
Ülkemizde genel olarak cam sanatlarına
baktığımızda endüstriyel boyutta Paşabahçe ve
Şisecam’ın bu alanda dünya genelinde 3. Olduğunu, pencere camında 1. Durumunda olduğun görüyoruz. Sanat üretimlerinin yapıldığı
Beykoz Cam Ocağı dünyada camın sanatsal
olarak uygulandığı 5. Cam merkezidir. Beykoz
Belediye’si Beykoz’da cam sanatları alanında
çalışmaları desteklemektedir.
Antik dönemlere inersek Roma ve Bizans
Cam sanatlarında üst seviyede eserler sunmaktadır.Arkeoloji müzelerimizde Roma ve Bizans
Dönemlerine ait çok sayıda cam eser mevcuttur. Cam boncuklar bizleri nazar boncuğu yapımına götürmekte. Anadolu Selçuklularında
cam eserler nerede ,ne zaman karşımıza çıkmakta?.
ÖMÜR BAKIRER: Anadolu’da camın tarihçesine bakıldığında Roma dönemine kadar
tarihlendirilir. Son yıllarda İstanbul’da yapılan
kazılarla birlikte Bizans Dönemi camcılığı
hakkında yeni bilgiler kazanılmıştır. Beyşehir,
Kubad Abad Sarayında yapılan kazı çalışmaları ile birlikte cam sanatları Selçuklu dönemine
kadar tarihlendirilebilmektedir. Revzenler ait
olduğu dönemin çok önemli verileridir.
TOMRİS YALÇINKAYA: Müzelerde
yaptığımız araştırmalarda Anadolu Selçuklu
Döneminden sonra küçük cam işlerinin yok
olduğunu görmekteyiz. Anadolu coğrafyasında
camın gelişimini kaydetmek için cam sanatları
alanında bir atlas yapılmasını uygun görür müsünüz.?
ZEKİYE UYSAL: Camın belli bir tarihe ait olduğunu söyleyebilmek için arkeolojik
kazılardaki bulunduğu katman önemlidir. Bu
katmanlara göre dönemi hakkında bilgi elde
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edilebilmektedir. Yapılan çalışmalara bağlı olarak camın tarihçesi Tunç çağına kadar
uzanmaktadır. Kubad Abad Sarayı kazılarında
Anadolu Selçuklu dönemine ait 6 adet boncuk
bulunmuştur. Selçuklularda cam üretim olarak
bulunmaktadır, bunlar kazı buluntuları ile desteklenmektedir. Kubad Abat sarayında cüruf
ve cam parçalar bulunmasına rağmen, bir fırın
kalıntısına rastlanmamıştır. İlerde kazı bilgilerimiz çoğaldıkça daha detaylı bilgilere ulaşacağız.Tunç çağından itibaren Anadolu-Mezopotamya bağlantısı kurulabilir.
EMEL ERTEN: Selçuklu döneminde cam
bileziklerde monokrom koyu yeşil kullanılmış,
Bizans dönemi ise cam bileziklerde polikrom
ve mineli kullanılmıştır. Cam çalışmalarının
tarihçesi batı da tamamlanmasına rağmen,
bizdeki kazıların devam etmesiyle birlikte yeni
yeni cam buluntular değerlendirilmektedir.
ÖMÜR BAKIRER: Bu çalışmalar sonucunda Anadolu’yu kapsayan bir cam haritasının hazırlanması bilgilendirme açısından
uygun olacaktır. Osmanlı Dönemi Beykoz
camcılığı da değerlendirilmelidir.Beykoz cam
sanatları döneminde çok önemliydi.Minyatürlere de geçmiştir.Cam ve maden her iki alanda
da bir atlas çalışması çok uygun olur.
TOMRİS YALÇINKAYA: Günümüzde
İzmir’de faaliyetlerine devam eden “Nazarköy”
de geleneksel nazar boncukları yapılmaktadır.
Son yıllarda cam sanatlarında boncuk yapımı
ve küçük obje üretimleri , cam eşyalar üzerine
yapılan dekorlama-sırlama-mine çalışmaları belediyelerin yaygın eğitim kurslarında ilgi
kurslarda verilmektedir.
ÖMÜR BAKIRER: Adıyaman’da tam donanımlı bir cam atölyesi gezdim ve onlara bu
konuda eğitim verebileceğimi söyledim. Geçen
yıl iki gün asistanlarına eğitim verdim, füzyon
fırınları da dahil her türlü donanım olmasına
rağmen, ne yazık ki bir eğitmenlerinin olmamasından kaynaklanan eksikliklerden dolayı
atıl durumda bulunmaktadır. Bu tür atölyelere
eğitimle destek verilmelidir.
ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ: Paşabahçe bu
alanda eğitimleri ve ürünleriyle birlikte Avru-
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pa’nın bir numaralı cam üretim firması olarak
yer almaktadır. Ancak, hobi sanatlarında kullanılan cam malzemeler tamamen Avrupa’dan
ithal edilmektedir.
TOMRİS YALÇINKAYA: Genel olarak
baktığımızda her ailede mutlaka geleneksel
etnografik veya antik eserler bulunmaktadır.
Cam ve Maden sanatlarında yapılacak atlas
çalışmasında müzeler bizim için en önemli bilgi kaynağıdır ,bu alanda çalışma yapılmalıdır.
Geleneksel formlar özelliğini yitirmeden belgelemek gerekiyor.Çalışma yapma izni alınması kolaylaştırılmalı.
ZEKİYE UYSAL: Cam eserlerin en önemli kaynağı kesinlikle müzelerimiz olup, buralar
da araştırma yapılması iznine müzeler çok sıcak bakmamaktadır. İzin alınması gerektiğinde
çeşitli problem çıkmaktadır. Cam ve maden
alanlarında bilimsel ve uygulama birlikte hareket ederek birbirini tamamlayan çalışmalar
ortaya koymalıdır. Yoksa tek taraflı yapılan çalışmalar eksik kalmaktadır.
SUAT ALP: Kültürümüz genç nesile kesinlikte aktarılmalıdır. Küçük yaştan itibaren
özel günler ve uygulamalarla ,çocuklarımızla
birlikte yaşayarak onların bu alanda yaşayarak
öğrenmeleri sağlanmalı ve küçük yaşta yavaş
yavaş öğretilmelidir. Yurt dışında çocuklara
kültürlerini özel törenlerini yaşatarak öğretiyorlar. Görsel medya ve tv.lerde bu alanlara
yönelik, eğitim ve bilgilendirme yapılan programlara yer verilmelidir.
Terminolojide yer alan unutulmaya yüz
tutmuş “Geleneksel Türk Sanatı” kavramını
uygun bulmuyorum, biz bu alanı unutmak için
değil yaşatılması için çalışılmalıdır. Bu terimin
kullanılmamasından yanayım. Ayrıca müzeleri incelediğimizde yer alan eserler kullanım
alanına yönelik olarak kültürümüzü yansıtan
bilgiyle birlikte sunulmalıdır. Yoksa müzecilik
eksik kalmaktadır. Eserleri kendi ikonografisi
için de sunmak kültürün yaşatılması açısından
uygun olacaktır.
EMEL ERTEN: Bu alanlara yönelik yayın
yapılaması özendirilmeli ve yazılı kaynaklar
oluşturulmasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
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Yüksek Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yayınlara destek verilmelidir.Hepimiz
elimizdeki yayınları bir araya getirerek eksik
alanları tespit ederek çalışma yapmalıyız.
SUAT ALP: Maden sanatında üretim teknikleri ve süsleme teknikleri olarak farklı sınıflandırılabilir. Bu alan da çok ürün mevcut
olup, ürün çeşitleri de sınıflandırılabilir. Maden
sanatları çok geniş kapsamlı olduğu için form
biçim, teknik, malzeme türü ve silahlar, mutfak
malzemeleri, etnografik eserler, tarikat tekke
malzemeleri olarak yer almaktadır.
Müzelerin işlevi arttırılmalı, her alanda
sunumlar hazırlanmalı hem müzede ,hem de
medyada paylaşılarak tanınırlık sağlanmalı. Selçuklu maden sanatında ayna yapımı da
önemli.Ayna ikonografisiyle ilgili malzemelerin kullanımını anlatan müze sunuları olmalı.
MEHMET TOPARSLAN: Maden sanatıyla ilgili yapılan restorasyonlar hiç de uygun
olmayan tekniklerle yapılmaktadır. Günümüzde ,teknolojik imkanlarla makinalarla yapılan
ürünler aslının özelliklerini taşımamaktadır.
Ne yazık ki bu alanda en büyük sıkıntı yanımıza çalışacak ve bu alanda usta olarak devam
edecek çırak bulamıyoruz, Meslek liselerinden
gelen stajyer öğrencilere ayda 500 tl. ücret verilmesine rağmen bu mesleğe karşı ilgisizlik
mevcuttur.
ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ: Size katılıyoruz.
Revzen pencereleri orijinal yapan bir usta bulunmamaktadır.Taklit ederek restorasyonda
kullanılıyorlar.Selçukluların cam pencere yaptığını gösteren revzenler Osmanlı Döneminde
de kullanılmıştır.Eskiyi koruyamadığımız gibi
aynı tekniklerle revzen de üretememekteyiz.
Bu soruna da değinilmelidir.Restorasyon yapılabilen alanlar da kapatılıyor.Yıldız sarayları
MYO. maalesef kapatıldı.Öğrencilerle proje
yürütüyorduk.
ZEKİYE UYSAL: Cam ve maden birbiriyle uygun malzemeler olup bunlar birlikte
kullanılabilir. Yurt dışında sanat ve zanaatla
uğraşan ustalar ve yaptıkları ürünler koruma
altına alınarak, her yapılan iş sanatçının adına
plakalanmaktadır. Hem usta, hem yapılan iş
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devamlılığı açısından desteklenmektedir. Böylece alınan ürünün kime ait olduğu bilinmektedir. Denizli cam fabrikası lise öğrencilerini
önce stajyer olarak alıp, mezun olunca onlara
iş imkanı sağlarken, maden sanatlarıyla ilgiline
yazık ki böyle bir iş imkanı sunulmamaktadır.
Çok geniş kapsamlı olan bu konu daha detaylı
tartışılmalıdır.
MERAL BÜYÜKYAZICI: Takı tasarımı
eğitimi yüksekokul ve üniversitelerin 4 yıllık
Fakültelerinde yer almaktadır.Bu alanda ürün
çeşitliliği , form ve renk kullanımı , malzeme ve
süsleme teknikleri atlas oluşturulmasında zorluk yaşatabilir.Selçuklular Döneminde maden
sanatlarını yoğun olarak silahlarda ve maden
ev eşyalarında görüyoruz.Osmanlı Dönemi ise
maden sanatlarında üst seviyede eserler vermiştir.Özellikle kuyumculukta ileri gidilmiştir.
ZEKİYE UYSAL: Tarihi süreçte Avrupa
ya bakıldığında maden takıların kompozisyon
uyumu olduğu yani set olarak üretildiğini görüyoruz. Osmanlı döneminde ise kadın takıları
birbirinden çok farklı olarak üretilmiş. Osmanlı padişahlarının da eğitim aldıkları Saray
kuyumculuğu ayrı bir kültür olarak gelişmiş ve
çok değerli eserler yapılmış.
SUAT ALP: Maden sanatlarında ürünlerin kalite kontrolleri açısından bir işaretleme
yapılabilir.Geleneksel motiflerin de kullanımı
desteklenmeli,markalaşmaya gidilmeli.
İLKNUR ERTUĞRUL: Bir örnek vermek
istiyorum; Mardin de yapılan gümüş telkâri ve
diğer ürünlerin altında küçük bir Mardin yazısı bulunmaktadır. Yakın zamanda ,Mardin
de yapılan engelliler projesinde bir tarımcıyla
çalışarak yeni tasarımlar ortaya çıkartılmıştır.
Beypazarı’nda ne yazık ki ne ustanın ne de
Beypazarı’nın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
GÜLHAN GÜLDÜR: Beypazarı’nda istihdam alanı bulamayan gümüş telkari ustası
maalesef kalorifer ustalığı yapmakta. Gelenekli
sanatları bilen icra eden ustalar kesinlikle koruma altına alınmalı.Ustanın yaptığı incelikte
telkari yapan çok az kişi var.Gümüş sanatlarında en önemli gelir kaynağı telkaridir.
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TOMRİS YALÇINKAYA: Değerli Arkadaşlarım, genel olarak maden sanatlarına baktığımızda Gümüş ve altın ile yapılan takılar,
maden işleme teknikleri ile üretilen ev eşyaları
(mutfak eşyaları, tepsi, bardak,şekerlik ,fincan
zarfı, kutular vb. gibi), Geleneksel Baş süsleme
takıları (tepelikler,alınlık , yanak döven v.b.gibi
), mimaride kullanılan demir kapı tokmakları,pencere demirleri,kapı süslemeleri ve savaş
aletleri sayılabilir.
EMEL ERKAPLAN: Maden sanatları
kullanıldığı madene göre değerlendirildiğinde
sadece kuyumculuk değil, demircilik,bakırcılık,
bıçakçılık olarak ele alınmalı. Sık kullanılan
madenler altın,gümüş, bakır, pirinç ve kalay.
Ayrıca, zanaat olarak da ele alınmalı bakırcılık,
kalaycılık , gibi.
MERAL BÜYÜKYAZICI: Bu görüşü
destekliyorum, değerli madenlerin işlenmesini
sanat ve zanaat olarak incelemek mümkündür.
Telkari, kazaz, dövme, kabartma, oyma, kakma,savatlama, hasır , mine vb.gibi tekniklerde
terminoloji eksikleri vardır. Sanat olarak “gümüşçülük”,”kakmacılık”,”savatçılık” gibi isimler verilmiştir.Bu kapsamda terminoloji çalışması yapılması gereklidir.Terminoloji doğru
kullanılmıyor.
ÖMÜR BAKIRER: Görüşlerinize katılıyorum.Osmanlı imparatorluğu döneminde görülen kabartma, kazıma, oyma (delik işi, ajur),
kakma, helozonlu vidalama, altın yaldız kaplama (tombak), savatlama, mine, zincir işi, telkari
(filigre) gibi metal işi teknikleriyle yapılmış örnekleri müze koleksiyonlarında bulunmaktadır. Müze çalışması yapılmalıdır.
SUAT ALP: Özellikle silah ve savaş eşyaları
yapımında kullanılan madenler , teknik kullanımlı eşyaların üretimini sanata çevirmiştir.18
yy. ve 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun
son dönemlerinde Avrupa’da gelişen endüstriye rağmen Türk el sanatları en üst düzeye ulaşmış, bakır, tunç, gümüş, altın gibi madenlerin
el ile işlenmesini etkilemiştir. Artan nüfusun
gereksinimlerini karşılamak amacıyla seri üretim yolları aranmış, dolayısıyla endüstrileşmeye doğru gidilmiştir.

67
MERAL BÜYÜKYAZICI: Ankara Beypazarı, “pıt pıt” ve “telkâri” ile üretilen gümüş
takılarıyla ünlüdür. 20. yüzyılın ikinci yarısından beri bu yörede sıkça uygulanan telkâri,
özellikle minik çiçeklere benzeyen pıt pıtlar
ile birlikte uygulanmıştır. Anadolu’da görülen
kuşaktan kuşağa aktarılan ahilik Ankara ve
Beypazarı’nda ağırlıklı olarak görülmektedir.
Beypazarı’nın geleneksel üretimi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren telkâri olmuştur.
“Kafes telkâri” ve “serbest telkâri” tekniğiyle
birbirinden güzel takıların yanı sıra bir çok ev
eşyası örneğin; tabak, fincan zarfı ve şekerlik
gibi eşyaları da yapılmaktadır.
GÜLHAN GÜLDÜR: Kuyumculukta, sadekârlık, mıhlamacılık, kalemkârlık, cilacılık,
yaldızcılık, ramatçılık, kakmacılık, dökümcülük, ocakçılık, tasarım ve modelcilik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde kuyumcunun üzerinde çalıştığı değerli madenin işçiliği,
bu işlerin çeşitliliği oranında tasarımcılar, kalıpçılar, eriticiler, sadekârlar, mıhlayıcılar, kalemkârlar, kakmacılar, mineciler, cilacılar gibi
isimlerle anılan birçok uzmanların katılımını
gerektirir. Bu alanlarda gelenekselliğin korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığının politikası olmalıdır.
TOMRİS YALÇINKAYA: Değerli Arkadaşlarım, burada koruma altına alınacak cam
ve maden sanatları için coğrafi işaretler alınmasını önerebiliriz. Cam boncuk yapılan “NazarKöy “ coğrafi işaret almıştır. Yurt dışında
antik dönemlerden günümüze örnek olarak
kullanılan cam fırını gösterilmektedir.Osmanlı
Döneminde cam sanatları içinde boncuk yapımı saraciye işlerde kullanılmış.Avrupa yıllardır
cam boncuk tasarımlarından ekonomik kazanç
sağlarken Türkiye’de yeni yeni hareketleniyor.
SUAT ALP: Coğrafi işaret alınmalı, ayrıca
medya kullanılarak tanıtımlar yapılmalıdır.Bu
alanda yapılacak her katkı farkındalığı arttıracaktır.Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak her
ilde yerel sanatçılar ,ustalar korumaya alınmalı.
veri tabanı oluşturulması yararlı olacaktır.Özellikle yeni yetişmekte ola nesilde kültürümüzün
çok iyi tanıtılması lazım.Müzede eğitim ve yaşaA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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yan müzeler çok önemli.Yurt dışında müzelerde
bir eserin nasıl yapıldığını o eşyaya dokunarak
ve nasıl yapıldığını izleyerek öğreniyorsunuz.
Çocuk yaşta müze eğitimi başlıyor.
TOMRİS YALÇINKAYA: Gelenekli sanat ürünü üretiminde kitch (yoz) sanatlardan
etkilenmemesi için çözüm yolları bulunmalı.
Ürünlerin kompozisyonlarında görülen deformasyon ve etkilenme çok fazla. Özellikle
Çin’den gelen ürünler için kalite kontrol yapılmalı.Mümkünse ,yerel sanatçılar desteklenmeli ve korunmalı.
EMEL ERKAPLAN: Yeni tasarımlar yapılırken gelenekli motifler yozlaştırılıyor ve
ustaların yaptığı ürünlere rağbet azalınca artık
bulunmaz oldu.Çin menşeili ürünler satılırken
benim sanatçımın yaptığı cam vb. işlerin kıymeti bilinmiyor.Gelenekli sanatlarda korumacılık ailede başlamalı.
SUAT ALP: Yeni tasarımlar, yeni formlar sanatçının doğasında da var.Bu arayış her
zaman olacaktır.Selçuklu,Osmanlı eserlerini
tekrar üretmeye tasarlamaya devam edeceğiz.
Paşabahçe tasarımları örnek verilebilir.
ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ: “Nazarköy” son
yıllarda maalesef cam boncuk üretimini çok
azaltmıştır. Bir çok dükkan kapanmıştır.Bir
kaç yerde üretim yapılmaktadır.Bu konuda bir
proje yapılması ve burada tekrar camı canlandırmak gerekmektedir.Paşabahçe’nin müzesi
görülmeli.Yıldız Sarayı Cam seksiyonlarında
bulunan Osmanlı Dönemi Beykoz İşi laledan,gülabdan ve Çeşm-İ Bülbüller incelenmeli.
ZEKİYE UYSAL: Cam sanatları alanında
Eskişehir ve Denizli illerimiz ilerleme kaydetmiştir.Denizli son iki yıldır Cam festivali yapmaktadır.Bu yıl 3. Yapılacak festivale alanında
tanınmış cam sanatçıları davet edilmektedir.
Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi cam müzesi
açmıştır.Ayrıca, Gaziantep ilinde de Medusa
Cam müzesi açılmıştır.Burada eğitimler de
verilmektedir.Cam pahalı bir alan, bu nedenle
üretim atölyeleri desteklenmeli.Medya yayınları arttırılmasında destek alınmalı.
ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ: Revzenlerin korumaya alınması ve restorasyonda kullanılacak
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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revzenler için usta yetiştirilmeli.Alçıyı yapan
var camları yapan yok.Üniversitelerde restorasyon bölümlerinde bu özel alanlar yok maalesef.
Kültür ve Turizm bakanlığı bu konuda bir strateji geliştirmeli.Cam sanatlarında da restorasyon olmalı.
TOMRİS YALÇINKAYA: Ankara ili tarihsel sürecinde bir cam merkezi olabilir?..Nallıhan Juliopolis te bulunan cam fırını, Gordion
da bulunan cam eserler bir gösterge olabilir.
Son 6 yıldır Ankara İlinde de cam sanatları
eğitimleri arttı.Etimesgut Belediyesi ETİSEM merkezinde cam boncuk ve füzyon Atölyesi kuruldu.Faaliyetlerine devam ediyor.Özel
teşebbüs Flameart cam atölyesi dersler veriyor.
Ayrıca, olgunlaşma Enstitüsünde cam boncuk
ve füzyon atölyesi açıldı.Gazi Üniversitesi ,Sanat ve Tasarım Fakültesinde 2015 yılında Yüksek Lisansta Cam boncuk tasarımı derslerine
başladık .Bizlerde yaptığımız kişisel cam takı
tasarımı sergilerimizle bu alanı geliştiriyoruz.
Antik cam boncukları inceliyerek yapım tekniklerini uyguluyoruz.Çorum Müzesi Roma
ve Bizans Dönemi boncuklarını inceledik ve
bildiri olarak sunduk.
TOMRİS YALÇINKAYA: Değerli Arkadaşlarım, bu çalıştayın devamını AKM. Başkanlığından talep ediyoruz. Cam ve maden
sanatlarının gelenekli alanlarında yayın yapılması ve ayrı ayrı özel sayı oluşturulması gerekmektedir..Bir sonraki çalıştayda daha bilinçli
ve donanımlı olacağımıza inanıyorum. Gelecek için , geleneğin devamı için durum tespiti,
vizyon ve öneriler doğrultusunda sonuç bildirgemizi oluşturduk. Önerilerinizi , sorunları
bizlerle paylaştığınız ve değerli katkılarınız için
Çalıştay Başkanımız adına teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
Tüm grup adına derleyen: Çalıştay Grup
Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Tomris YALÇINKAYA
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DÂRÜ’L-ELHÂN’DAN GÜNÜMÜZE
TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN
KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan
CEVHER
Katılımcılar: Prof. İsmet DOĞAN, Doç. Dr.
Erhan ÖZDEN, Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN,
Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOKER, Yrd. Doç. Dr.
Mehtap DEMİR
1- Uluslarası ve ulusal düzeyde birlikte ölçme kolaylığını kolaylaştırması bakımından
referans sesi olan 440 frekanslı “la” sesinin
gerek Halk Müziği gerekse Sanat Müziğinde başka nota adlarıyla adlandırılmasının sonlandırılması
2- Lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarının yeterli akademik yapıya sahip olmayan üniversitelerde verilmemesi
3- Bazı kurumlarımızda yüksek lisans ve doktora programlarına alınan öğrenciler için
aranan ön koşulun sadece lisans mezunu
olmak üzerine kurulmaması, müzik lisansı
ön koşulu aranması
4- Güzel sanatlar liseleri için hazırlanmakta
olan müfredatın yeterli sürede yapılmadığı
çok kısa süre içerisine sıkıştırıldığı ve hazırlanmakta olan ders kitaplarınının yeterli
olgunlukta tartışılmadan yapıldığı ve bu
bakımdan bu program ve kitapların daha
nitelikli bir çalıştayda ele alınması
5- Konservatuvar sözünün üniversal yapı altında yerinin ne olduğu netleştirilmelidir.
Bu bakımdan fakülte yapılanmasının yeniden ele alınması

6- Mesleki müzik eğitimi verilen kurumlarda
çalgı eğitiminin Milli Eğitim müfredatına
uygun bir şekilde (Özellikle Güzel Sanatlar Liselerinin) yeniden düzenlenmesi.
7- 1928 Öncesi kaynaklara ulaşılması ve akademik çalışmalara kaynak teşkil eden zeminin Latinize edilmesi için 3. ve 4. sınıflarda
(lisans) Osmanlı Türkçesi derslerinin verilmesi Bilim ve sanatlar dallarına yönelik eser
okuma listelerinin hazırlanması
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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8- Tüm makam müziği coğrafyasında araştırmalar yapılmak üzere makam araştırmaları enstitüsü kurulması
9- Konservatuvar, bölüm, ana sanat ve anabilim adlarının standardize edilmesi
10- Ortak bir konservatuvar envanteri (istahdam, materyal ve bellek) hazırlanması
11- Konservatuvarların ihtisaslaşmalarına yönelik çalışmaların yapılması
12- İleride yapılacak proje ve araştırmalarda
istihdam edilmek üzere bir müzik araştırmacıları personel database hazırlanması
için üniversitelerarası kurul sanat konseyi
ile görüşmelerin yapılması.
DÂRÜ’L-ELHÂN’DAN
GÜNÜMÜZE TÜRK HALK MÜZİĞİ
ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Songül KARAHASANOĞLU
Katılımcılar: Doç. Dr. Atilla ÖZDEK, Yrd.
Doç. Dr. Aşkın ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Ömer
Can SATIR, Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin
SÜMBÜLLÜ
Türkiye’de halk müziği alanında yapılan resmî
çalışmaların 1926-1929 yılları arasında Darülelhan tarafından gerçekleştirilen derleme gezileri
ile başladığı kabul edilir. Söz konusu derleme
gezilerinden sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı [1937-1953], Türkiye Radyo Kurumu (TR/
TRT) [1961, 1967, 1971], Kültür ve Turizm
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (HAGEM) [Milli Folklor
Araştırma Dairesi (MİFAD], çeşitli üniversiteler, halkevleri, dernekler, cemiyetler gibi resmî
ya da yarı resmî kuruluşlar bünyesinde yapılan
saha çalışmaları ile çeşitli araştırmacılar, akademisyenler ve ilgililerin şahsî gayretleri neticesinde Türkiye’deki halk müziği mirasının önemli
bir bölümü kayıt altına alınabilmiştir. Büyük
bir bölümü derleme-tespit çalışması niteliğinde
olan bu araştırmalarda elde edilen halk müziği
verilerinin bir kısmı, çeşitli araştırma yazıları ve
notaları barındıran dokümanter yayınlar yoluyla
literatüre kazandırılmışsa da, bunların tamamının akademik bir bakışla hazırlanan, toplumun
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kültür mekanizması içerisinde müziğin oluşum,
gelişim ve değişim pratiklerini betimleyen bir
nitelikte olduğunu söylemek zordur. Ayrıca, söz
konusu çalışmaların şimdiye kadar yayına dönüştürülmemiş bir bölümü hakkında değerlendirme yapmak da mümkün olamamaktadır. Bu
bağlamda, 20. yüzyıldaki saha çalışmalarında
elde edilen verileri içeren ses kayıtları ve derleme fişlerinin yanı sıra, halk müziği teorisi, terminolojisi, repertuvar elemanları, tür, biçim, çeşit
ve çeşitlemeleri, çalgıları, icracıları gibi konulara
kaynak teşkil edebilecek edvar, tezkire, cönk, sığır
dili, divân, seyahatnâme gibi yazılı materyaller ve
matbû notalar üzerinden tarihi bir bakış açısı
ile gerçekleştirilecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Ayrıca, sosyal bir varlık olarak insanın yaşam
pratiklerinin ve müziğinin kültür mekanizması
içerisinde geçirdiği gelişim, değişim ve dönüşüm
göz önüne alındığında, bugünün halk müziği, 21.
yüzyıl alan araştırma yöntemleri uygulanarak,
çokyönlü ve sistematik bir perspektifle yapılan
yeni alan çalışmaları yoluyla literatüre kazandırılmalı ve eğitim sürecine yansıtılmalıdır. Ayrıca
üniversitelerin halk müziği araştırmalarına daha
fazla önem ve destek vermesi gerekmektedir.
Halk müziği koşullara ve zamana göre
değişkenlik gösterse de yaşamın ve üretimin
her noktasında varlığını sürdürmektedir. Söz
konusu değişikliklerin müzikteki yansımaları
nedeniyle halk müziği kavramı yeniden düşünülmelidir.
Günümüze kadar Türk Halk Müziği hakkında yapılan tanımların ortak özelliklerini sıralayacak olursak:
1- Halk arasında sözlü kültür geleneğiyle yayılan müziktir.
2- Halk müziği insanların ortak duygularını
ortaya koyar, o toplumun aynasıdır.
3- Bu müzikler bir gurup insan veya bir kişinin üretimi ile gerçekleşmiş, ancak zamanla sahibi toplum olmuştur. Genellikle;
Anonim müzik, halk türküsü, halk müziği,
halk şarkıları, geleneksel halk müziği, köylü müziği... vb. gibi isimlerle anılır.
4- Halk müziğinin anlatımcı özelliği vardır, halkı eğlendirici yanı olmakla birlikte,
daha çok toplumun kendini anlatma, günlük, tarihsel olayları aktarma özelliği vardır.
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5- Sözlü halk müzikleri, bir bölge veya halkın
duygularının ve konuşma özelliğinin samimi ve doğal yansımasıdır.
6- Halk müzikleri, çalgısal ve sözlü olarak
doğaçlama ile yaratılmıştır, onun doğallığı
onu çekici kılar.
7- Usta-çırak ilişkisiyle öğrenilir ve aktarılır.
8- Halk müziği bölgesel ve yöresel, dil ve müzik özelliklerini bünyesinde taşır.
9- Zaman içinde derin, mekan içinde yaygın
olma özelliğine sahiptir.
Ancak gelenekten gelen Türk Halk Müziğinin icra ve yaratım koşulları görece etkisini
yitirmeye başlamıştır. Gelenekte olmayan koro
ve benzer icra tarzları yeniden biçimlendirilmiş
bir halk müziği yaratırken diğer bir yandan da
halk müziğinin unutulmaması ve yayılması açısından önemli bir işlev yerine getirilmiştir. Bu
icra tarzı ile günümüzde popüler kültürün ve
müzik endüstrisinin de önemli bileşenlerinden
birisi olmuştur. Bu da doğal bir süreçtir çünkü
halk müziğini üreten ve yaşatan koşullar 20. ve
21. yüzyıllarda dönüşmüştür.
Halk müziğine çok daha farklı bir çerçeveden bakılmalı, onu tanımlarken birçok fonksiyon bir arada düşünülmelidir. Halk müziğini
arkaik, dokunulmaz, özel statüden kurtarmalı
ve yeni halk müziği çalışmaları yürütülmelidir.
Ancak tanımlar ve nitelemeler doğru kullanılmalı ve onu olduğu gibi kabul etmeli, sınırlandırılmamalıdır.
Bu doğrultuda değişen yaşam koşullarının
biçimlendirdiği farklı bir halk müziği algısı olduğundan söz edilebilir.
Bu bağlamda önerilerimiz:
1- Türkiye’nin farklı üniversite ve araştırma
kurumlarında faaliyet gösteren akademisyenleri ve halk müziği araştırmacılarını bir
araya getirerek, oluşturulacak alt gruplar
maharetiyle Türkiye’nin farklı yörelerinde
ve arşivlerinde müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri içerisindeki güncel araştırma
yöntemleri uyarınca çalışmalar yapılmalıdır;
2- Üniversitelerin müzikle ilgili bölümleriyle
koordinasyon içinde olmak şartıyla Müzik Araştırma Merkezleri kurulmalı ve bu
merkezlerin birbiriyle paylaşımlara açık çalışmalar yürütülmelidir.
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3- Arşiv çalışmaları ve alan araştırmaları yoluyla elden edilen verilerin akademik ölçütlere uygun olarak yayınlanmasını teşvik
ederek bilimsel alana katkı sağlanıp, derlemelerde elde edilen verilerden görsel/işitsel ve basılı yayınlar üreterek bir halk müziği arşivi meydana getirilmeli; bu amaçla
devlet politikaları kapsamında Türk Halk
Müziği’ni de kapsayacak bir Müzik Arşiv
Merkezi kurulmasının planlara dahil edilmesi hususunda girişimde bulunulmalıdır;
4- Saha çalışmasına dayalı veriler üzerinden
halk müziği çalışma yöntemlerini gözden
geçirerek yeni çalışma alanları ve prensipleri belirlenmelidir;
5- Halk müziği teorisi konusunda tarihsel
kaynaklar ışığında yeni yaklaşımlar geliştirilmeli, kültürel alana dair farkındalık artırılarak, sanatın yaratıcı sürecine kaynak
oluşturulmalı ve oluşturulan
6- Müzik araştırmalarında öncü çalışmalara
sahip ülkelerin eğitim politikalarında yer
aldığı şekilde, ülkemizde de alan araştırmalarına çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından maddi destek sağlanmalı ve/veya
buna teşvik edilmelidir.
7- Ülkemiz genel müzik eğitiminde halk müziği materyallerinden daha fazla faydalanılmasının yanı sıra mesleki müzik eğitimi veren
kurumlarda halk müziğiyle ilgili müfredat ve
programlar yukarıda sıralanan öneriler çerçevesinde yeniden biçimlendirilmelidir.
DÂRÜ’L-ELHÂN’DAN GÜNÜMÜZE
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Gülçin
Yahya KAÇAR
Katılımcılar: Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ
DİŞİAÇIK, Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL, Yrd. Doç. Dr. Gamze KÖPRÜLÜ, Yrd.
Doç. Dr. Güneş AYAS, Yrd. Doç. Dr. Bilen
IŞIKTAŞ.
1- Müzik alanındaki çalışmaların disiplinler
arası yaklaşımla büyük zenginlikler katacağının dikkate alınması gerekmektedir. Bu
bağlamda: kurumsallaşma yoluna gidilerek
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araştırma merkezlerinin ve enstitülerinin eş
güdümlü olarak çalışması gerekmektedir.
2- Müzik alanındaki araştırmaların güncellenmesinin yapılmasıyla var olan bilgi tekrarından kurtulacağı düşünülmektedir.
3- Türk Mûsikîsi alanında süreli bir yayına
ihtiyaç vardır. Basılı ve elektronik ortamda
günceli de yakalayabilen bir dergi olmalıdır.
4- Veriler, birinci kaynaklar üzerinden ele
alınmalı, notaların yeniden yazılması bu
kaynaklarla esas alınarak uygulanmalıdır.
5- Ulusal Tez Merkezinde devam eden tezlerin konu başlıklarının ne olduğuna ilişkinin bilgilerin YÖK tarafından zorunlu
tutularak bu merkezde kamuya açık olarak
verilmesi planlanmalıdır.
6- Bilimsel çalışmalarda lisansüstü tezlerdeki
niteliğin artırılması gerekmektedir.
7- Nota üzerinde yapılan değişikliklerle, farklı nüshaların oluşturulmasıyla musikiye ve
icraya zarar verilmektedir. Bu nedenle nota
kaynaklarının belirtilmesi ve dikkat edilmesi hususu önem arzetmektedir.
8- Şu andaki cemiyetlerin, derneklerin geçmişteki dernek ve cemiyetlerin amaç ve
hedeflerinden çok uzakta olduğu görülmektedir. Yüzyıl önceki derneklerde amaç
ses ve saz sanatçıları yetiştirmek olmuştur.
Mûsikî Cemiyetlerinin, Dârül-elhân dönemindeki gibi nitelik kazanması, toplumsal
beğeni ve estetik düzeyinin artırılmasına
katkı sağlayacaktır.
9- Kamu kurumları ve STK’ları tarafından
Türk Mûsikîsi sanatkârlarının (profesyonel) ve ince saz topluluklarının desteklemesi ve bu şirketlerin tamamen ya da kısmen vergi muafiyeti içerisinde tutulması
önemlidir.
10- Türk Müziği Ansiklopedisi için mevcut
kaynakların yeniden değerlendirilerek uzmanlık alanlarına göre belirlenerek hazırlanması gerekmektedir.
11- Müzik biliminde uluslararası açılımlı çalışmalar ve araştırmalar yapılmalı, önceliğin
Türk Dünyası ve Balkanlar olarak belirlenerek dünyaya yayılması önem arz etmektedir.
12- Müzikteki terminoloji probleminin giderilmesi Kuram-Pratik ve kavramsallaştırma da
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ortak bir söylemin oluşturulması lâzımdır.
13- Müzik Tarihi çalışmaları, romantik ve ideolojik söylemlerin dışında tutulmalıdır.
14- Çocuklar için pedagojik açıdan uygun olan
Halk Türkülerinin derlenmesi ve müzik
eğitiminde kullanılması çok acilen yapılması gereken hususlardandır.
15- Nazarî çalışmaların destekleyicisi olarak
bir Türk Müziği akort cihazının geliştirilmesi lâzımdır.
16- Türk müziği çalgılarıyla ilgili organolojik
daha kapsamlı çalışmaların yapılması ve
desteklenmesi gerekmektedir. Eğitimde
usûl bilgisinin arûz vezniyle olan ilişkisi de
göz önünde bulundurularak programlara
eklenmesi sağlanmalıdır.
17- Ülkemizdeki müzik tartışmalarını ideolojik
çerçeveden çıkarmak gerekmektedir. Devletin kültür-sanat politikasının güçlendirilmesi, özel ihtimam gösterilmesi ve bilim
dünyasıyla müzakere edilerek problemlerin
tespitlerine gidilmesi gerekmektedir.
18- Türk Müziği Repertuvarı ana arşiv kaynaklarımızın oluşmasını sağlayanların başında
gelen Cüneyd Kosal Hocamıza, üstadımıza
yapmış olduğu bütün üstün hizmetlerinden dolayı Kültür Sanat büyük ödülünün
verilmesi yerinde olacaktır.
DÂRÜ’L-ELHÂN’DAN
GÜNÜMÜZE TÜRK DİN MÛSİKÎSİ
ÇALIŞMALARI
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet
Hakkı TURABİ
Katılımcılar: Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN,
Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr.
Muhammet Zinnur KANIK, Yrd. Doç. Dr.
Arif DEMİR, Okt. Can DOĞAN
1- İmam hatip liselerindeki seçmeli ders olan
Dini musiki derslerinin 11.sınıftan (lise-3)
itibaren iki dönem halinde mecburi ders
durumuna yükseltilmesi, bilhassa 2. Sömestr dersinin uygulamalı cami musikisi
olarak işlenmesini teklif ediyoruz. Not: Bu
dersin müfredatının ve gerekli ders kitabının hazırlanması Not: Bu dersleri verebilecek profesyonel hocaların yetiştirilmesi.
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2- YÖK bağlamında Türk Din Musikisi Bölümlerinin Türkiye genelindeki Türk Müziği konservatuarları bünyesinde açılması;
YBÜ Türk Müziği Kons. TDM Bölümü
örneği gibi
3- Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet içi
eğitim kurslarında dini musiki ihtisası
babında kurs ve seminerler yapılması, bilhassa DİB bünyesinde kendi formatör ve
hocalarının yetiştirilmesi için çalışmalar
yapılması. Not: Bilhassa Kuran kurslarında
musiki eğitimi verilmesi Not: Uygulamaya
yönelik “aktif metod” çerçevesinde çalışmalar yapılması.
4- Türkiye genelinde Türk Din Musikisi anabilim dalı hocalarının koordine edilmesi ve
yapılacak istişari toplantı neticelerinin ilgili makamlarla paylaşımı.
5- İlahiyat fakültelerinde dini musiki dersleriyle ilgili müfredatın yenilenmesi ve bu
yeni müfredata uygun ders materyalinin
hazırlanması
6- Müziğin İslam hukukundaki yeri ile ilgili
daha güncel ve yeni çalışmaların yapılıp,
halka ve ilgili din adamlarına dağıtılması.
7- İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi
anabilim dalı lisansüstü eğitimi konusunda
bilhassa musikiye kabiliyetli ilahiyat lisans
öğrencilerinin teşvik edilmesi, yüksek lisans programına hazırlanması.
GÜNÜMÜZ TÜRK MÜZİĞİ
EĞİTİMİNDE MÜFREDAT
SORUNLARI
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Oya Levendoğlu ÖNER
Katılımcılar: Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK,
Doç. Dr. Cenk GÜRAY, Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA, Öğr. Gör. Burak KAYNARCA
Çalışma grubunun faaliyetleri içinde Dârülelhan müfredatı, geleneğin bize bıraktığı miras ve günümüzün Türk müziği eğitim
programları üzerinden değerlendirilmiştir. Bu
müfredatta Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği ayrımına dayalı bir izin bulunmaması ve
müziğin bilim kanadının kuvvetli bir şekildeki
varlığı programın dikkat çeken yönleri olarak
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öne çıkmıştır. Bu program gelenekteki, ‘üsluplar, türler ve anlayışlar arası farklılıklar yerine’,
genel ortaklılar üzerinde yoğunlaşan bütüncül
bir anlayışı temsil etmektedir.
Osmanlı dönemine ait müzik yazmalarının
her birinin birer ‘ekolü’ temsil ettiği ve bu yönüyle de her bir tarihsel kaynak içinde yer alan
konuların birer müfredat unsuru olarak da değerlendirilebileceği söylenmiş ve böylelikle söz
konusu kaynaklardaki müzik yaklaşımlarının
bugünün eğitim kurumlarında da değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Bu kaynaklardaki
yaklaşımlar birbirinden bazı farklılıklar barındırsa da temel yaklaşım müzik sanatının icraya
ait unsurlarından önce bilim kanadının izahının
yapılmasına dayalıdır. Bu kaynakların içeriklerinin ise bugünün ders isimleri ile de örtüşebilen
müz ik fiziği, ses sistemleri, ses sistemleri, müzik
kuramı, usûl bilgisi, müzik psikolojisi, müzikle
tedavi, müzik felsefesi ve müzik tarihi gibi alanlara temas ettiğini rahatlıkla görebiliriz.
Musa Süreyya beyin Darülelhan henüz kurulmadan çok kısa bir süre önce ülkenin konservatuar ihtiyacını dile getirirken ‘yetenekli
gençler bir şekilde ders alıp sanatsal kabiliyetlerini eğitimle pekiştirebiliyorlar ancak müziğin ilmi yönünün öğretilebilmesi için bir konservatuara i htiyacımız vardır’ muhtevasındaki
sözleri de müzik ile bilimin böylesi bir ilişkisini
özetlemektedir.
Bugün konservatuarlarımız içinde bulunan
bölümlere göre temel eğitim, müzikoloji, çalgı eğitimi gibi farklı amaçlarla öğrenci yetiştirmektedirler. Ancak bölümü ne olursa olsun bu
öğrencilerden akademik hayatı seçecek gençler
olacağı, bu nedenle müziğin icraya yönelik derslerine ilave olarak tercih edilen bölümün gerekleri
doğrultusunda bilimsel çalışma yapmaya alt yapı
oluşturacak derslerin programlarda yer alması
gerekliliği vurgulanmıştır. Bu derslerin yetişmiş
elemanlar ve yetkin kişiler tarafından verilmesinin konservatuarlarımız ve güzel sanatlar fakülteleri için önemli olduğu vurgulanmıştır. İçinde
bulunduğumuz dönemin bilim anlayışının pozitivizmin egemenliğini kaybetmesiyle kültür sanat
alanının lehine bir durum arz ettiği; tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi
alanlar üzerinden gelişen yorumlamam geleneğin
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müzik araştırmalarında hem icrâ boyutuna hem
de teorik alanlara yeni kapılar açan, sorgulama,
çözüm getirme, anlama yeteneğimizi destekleyip
geliştiren bir anahtar haline geldiği belirtmiştir.
İhtiyaç duyduğumuz önemli eksikliklerimizden
birinin bilimsel çalışma ve sanatsal algıyı oluşturabilme becerisi olduğunu düşündüğüm üz
zaman müfredatlarımızın lisans seviyesinde en
azından ‘öğrencilerde temel bir bilim ve sanat
algısının’ alt yapısını oluşturabilecek derslerin bulunmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Geleneği
okurken ve geleneğe dönerken yeni anlama ve
açıklama modellerinin bize açtığı imkanlarla geçmiş ile bugün arasında iletişim kurmanın ve eğitim kurulularımızın niteliğini yukarı çekmenin
geçmişe oranla çok daha mümkün olduğu belirtilmiştir. Çalışma grubunun yaptığı tartışmalarda,
Türk müziği nazariyatı ve repertua rı derslerinin
hem içerikleri hem de görünüşleri bakımından
‘gelenekteki bütüncül yaklaşımla bağlantısını
kaybettiğine’ dikkat çekilmiştir. İçerik bakımından değerlendirildiğinde makam kavramının
izahında, Avrupa müziğinin kuramsal açıklamalarını ve terminolojisini rehber alarak ortaya
konulmuş bir sistemi kullandığımız vurgusu yapılmıştır. Osmanlı döneminin XVIII. YüzyıPa,
yani ‘modernleşme’ öncesi döneme ait olan müzik yazmalarındaki makam aktarım üslûbunun,
bugünün nazariyat derslerine-güncel değişiklik
ve gereksinimlerin de eklenerek-dahil edilmesi
gerekliliği belirtilmiştir. Bu noktada ‘Arel -EzgiUzdilek’ sisteminin günümüz müzik pratiğiyle
uzlaştırılabilmesinin yollarının aranmasının da
‘bütünsellik’ açısından önemine vurgu yapılmıştır. Bu bütünselliği ortaya koymanın yolunun da
mevcut sisteme ilave olarak ‘edvar geleneğindeki
bulguların’, klasik gelenekteki repertuarın ve halk
müziği icra bilgisinin de devreye sokulmasından
geçtiği işaret edilmiştir. Nota yazımlarıyla alakalı
da sistemli bir çalışma yapılması ve değişik versiyonların karşılaştırılarak eğitim açısından verimli
bir biçimde kullanılabilecek ‘ayrıntılı ve açıklamalı’ bir nota külliyatının oluşturulabilmesinin
gerekliliği de ifade edilmiştir. Bununla birlikte,
‘Darülel han’ geleneği ile etkileşim kurulurken bu
geleneğin ‘modernizm’ olgusunun etkisini yoğun
olarak taşıdığının da unutulmamasının gerekli
olduğuna da vurgu yapılmıştır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Türk müziği eğitiminin önemli bir başka
unsuru olan usûl eğitiminin de günümüz uygulamalarında yeteri kadar yer bulmadığı hatta
bazı kurumlarımızda müfredatta dahi yer almadığı ifade edilmiştir. Bu dersin durumunun
bütün kuramlarda yeniden gözden geçirilmesi
gerekliliği vurgulanmıştır.
Türk müziği ve Halk müziği nazariyatının
ayrı birer nazarî sisteme sahipmiş gibi programlarda ayrı dersler halinde bulunmasının
doğru olmadığı konusunda likir birliğine varılmıştır. Bu derslerdeki nazariyat eğitiminin tek
bir çatı altında toplanabilmesi ötekileştirmeyi
kaldırmanın önemli adımlarından biri olacaktır.
Programların ve müfredatın Türk müziği, Batı
müziği, Halk müziği, Klasik Türk müziği ayrımlarının getirdiği sonuçların farkında olarak
parçalanmışlıktan kaçınan bir anlayışla kurgulanması gerekmektedir. Sanatı her yönüyle bir
bütün olarak algılama konusundaki başarımız
nispetinde kültür -sanat yaşamımız kalkınabilir.
Bunun yanında programların amaçları ortaya
konurken bilimsel ve sanatsal öncelikler doğrultusunda bir tasarım yapılabilmesi; misyon ve
vizyonlar oluşturulurken ‘hamasi’, ‘kişisel görüşlere göre farklılık gösterebilecek sübjektif tanımlardan kaçınılması, böylesi bütünleştirici bir
anlayışın programlara, müfredatlara ve derslere
daha rahat yansımasını sağlayabilecektir. Lisans
seviyesindeki programlar tasarlanırken ‘ortak bir
müzik kültürü’ üzerine yükselen, ancak bölgesel
ve kültürler özellikler dahilinde ‘uzmanlaşmayı’
ve ‘ekolleşmeyi’ hedefleyen programlara da ağırlık verilmesinin gerekliliği tartışılmıştır. Bu manada, Lisans eğitiminin ilk yılında, öğrencilere
alan ve program ile ilgili hedeflerin aktarılabileceği bir ‘oryantasyon’ dersinin de müfredatlara
konulabilmesinin de gerekliliği de ifade edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu ‘bütünleştirici’ ve ‘uzmanlaştırıcı’ bir eğitim anlayışının
öncelikle öğretim elemanları tarafından da temsil edilebilmesinin gerekliliği ve bu anlamdaki
çalışma sorumluluğunun teşvik edilebilmesinin
önemi de vurgulanmıştır.
Son olarak müfredatta icraya yönelik tüm
derslerin aktarımında meşk geleneğinin unsurlarının tümüyle kullanılmasının gerekliliği
belirtilmiştir. Bu unsurların temelinde yer alan
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insan -ı kâmil vurgusu erdemli, edepli, insan
olma ideali vurgulanmıştır. Edvâr geleneğinde de temiz ruhlardan başkasının bu sanattan
nasibini alamayacağına yönelik ifadelerin tüm
eğitim sürecinde hatırlanması ve hatırlatılabilmesinin gerekliliği paylaşılmıştır. Alanımızdaki
iyileşmeyi, bilimin eşliğinde ve mânevi duyuşun
kucaklayışıyla gerçekleştirebileceğimiz; sorunlarımıza çözüm ararken bütünleşik ve barışçıl
anlayıştan hiçbir zaman kopmadan yol alabileceğimiz vurgulanmıştır. Türk müziği eğitimi ancak, bu müziğin kimliğini temsil eden değerler
bütünü ile gerçekleşebilir ve başarı ancak müfredatın bu değerler üzerine kurulmasıyla gelebilir. Lisans seviyesindeki bu değerlendirmelere
ek olarak değişik seviyede ve alanlardaki müzik
eğitimi anlayışı ile ilgili de değerlendirmeler
yapılmıştır. Öncelikle ilk öğretim okullarındaki Türk Müziği ile eğitimin yetersizliğine ve bu
alanda devam eden çalışmaların desteklenmesinin gerekliliğine işaret edilmiştir. Bu manada,

müzik derslerinin içeriğinin etkin bir biçimde
uygulanabilmesi, ders saati ve öğretmen sayısı
ile ilgili yetersizliklerin giderilebilmesi için çalışmaların yapılmasının önemi ifade edilmiştir.
Bunun yanında, fiz iki ortam ve eğitim materyalleri ile ilgili sorunların giderilebilmesinin
önemi de vurgulanmıştır. Özellikle, dini musiki ile mesleki açıdan da bağlantı kuran ‘İmam
Hatip Orta Okulları ve Liseleri’ndeki’ müfredatların daha etkin bir hale getirilebilmesi, bu
okullara yapılacak öğretmen atamalarında ‘dini
musiki birikiminin’ de göz önüne alınmasının
gerekliliği ifade edilmiştir. Böylesi bir ‘dini musiki’ eğitim anlayışının ‘din görevlilerine’ de yansıtılabilmesinin önemi de ifade edilmiştir. Hepsinden önemlisi de ‘geleneksel müziğin’ halkın
hafızasındaki yerini tekrar kazanabilmesi ve bu
manada eğitim alanında da verimliliğin arttırılabilmesi için ‘medya’ olanaklarının da kullanılabilmesinin de önemine işaret edildi.

EK 1
Sınıf

Darülelhan Müfredatı

Mebhas-I savtdan ınalumat-ı evveliye (Ses ilmine giriş)
Musiki Hurufu: Nota yazımı, okunması, perde isimleri
Darb ve musiki usul ve evzan
1.Sınıf İlahiyat ve Ayin-i Şerif
Musiki tarihi umumiyesinden malumat-ı evveliye (Genel
müzik tarihi hakkında başlangıç düzeyinde bilgiler)
Sazlar için birinci sene
Mebhas-ı savtdan malumat-ı mütemmime (Ses ilmi
hakkında tamamlayıcı bilgiler)
Makamat-ı esasiye (ana makamlar) ve münferiat
(teferruat) hakkında malumat-ı kamile, makamatın (musiki
hurufumota) ile tarz -ı tahriri
Çifte düyek, çenber, fahte, devr-i kebir, berehşan evzanı
ile bunların heyet-i mecmuasından teşekkül eden (zencir)
vezni ve (evsad, frenkçin, lenkfahte, fer hafif, nim sakil,
2. Sınıf muhammes, nim devir) evzanının tatbikatı ameliyyesi ve
musiki hurufu ile tarz-ı tahrir ve kıraatları.
Majör minör kaideleri, armoni mebadisi (başlangıcı), koro,
bestekarlık hakkında malumatı evveliye
Tarih-i umumi musikiden malumat-ı mufassala (genel
müzik tarihinden kapsamlı bilgi)
İlahiyat ve Ayin-i Şerif
Sazlar için ikinci sene (Musiki emsilesl: metod)
3. Sınıf Mebhas-I savtdan malumat-ı

Günümüz Eğfim Kurumları
Müzik Fiziği, Ses Sistemleri
Nota Yazımı, Müziğe Giriş
Usul Bilgisi
Dini Musiki
MüzikTarihi
Meslek Çalgısı, Bireysel Çalgı
Müzik Fiziği, Ses Sistemleri
Türk Müziği Nazariyatı

Usul Bilgisi

Armoni
Genel Müzik Tarihi
Dini Musiki
Meslek Çalgısı, Bireysel Çalgı
Müzik Fiziği, Ses Sistemleri

A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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GÜNÜMÜZ TÜRK MÜZİĞİ
EĞİTİMİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
MATERYALLERİ
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan
KOÇ
Katılımcılar: Prof. Nezihe ŞENTÜRK, Doç.
Dr. Ozan YARMAN, Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL, Yrd. Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

1- Mevcut Türk müziği ses sistemi tartışıldı,
eksiklikleri ve yanlışlıkları sebebiyle alternatif sistem ve çözümlerin üretilmesi mecburiyeti ortaya konuldu.
2- İcra-nota uyuşmazlığı sorunlarının giderilmesi konusu görüşüldü.
- Mevcut repertuvarın Türk müziğinin
aslına uygun biçimde makam ve usûl
özelliklerine göre tekrar ele alınarak
tespit edilmesi,
- Türk müziğinin türleri (THM-TSM)
arasında kuram ve terminoloji birlikteliğinin sağlanması,
- Mevcut notalar üzerindeki dil yanlışlıkların düzeltilmesi ve prozodi hatalarının giderilmesi gerekliliği vurgulandı.
3- Müzik eğitim-öğretiminin farklı kademelerine yönelik ders kitabı, metot, alıştırma
materyalleri vb. kaynakların gözden geçirilmesi ve yeni kaynakların oluşturulması
görüşüldü.
- Türk müziği Solfej metotlarının makam ve usûl unsurları dikkate alınarak
oluşturulması,
- Türk müziği çalgılarının farklı yaş
gruplarına göre üretilmesi ve çalgı
standartlarının belirlenmesi,
a. Türk müziği çalgı eğitim-öğretim metotlarının, çalgıların özelliklerine göre oluşturulması gerekliliği vurgulandı.
4- Müzik eğitim-öğretim ortamında gerekli
donanım, araç-gereç vb. olanakların sağlanması gerekliliği vurgulandı.
5- Müzik eğitim-öğretiminde teknolojik imkânlardan yararlanılması görüşüldü.
- Eğitim-öğretimde kullanılmak üzere
İşitsel-görsel kaynakların bulunduğu
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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arşivlerin ve internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilecek havuzların kurumların bünyesinde oluşturulması,
Makamların ve usûllerin bilgisayarda
temsiline ve ifadesine hizmet edecek
olan nota programlarının kullanımının
yaygınlaştırılması,
Türk müziği kurumlarında kayıt stüdyoları oluşturularak eğitim-öğretim
materyallerinin üretilmesi gerekliliği
vurgulandı.

GÜNÜMÜZDE TÜRK MÜZİĞİ
ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
Çalıştay Grup Yöneticisi: Prof. Dr. Erol
PARLAK
Katılımcılar: Prof. Dr. Hatice SELEN TEKİN, Doç. Dr. Emin SOYDAŞ, Öğr. Gör.
Emir DEĞİRMENLİ, Kanunî Tahir AYDOĞDU

1- Türk Müziği öğretme yöntemlerinin anlaşılması konusunda resmi kurumlardaki
uygulamaların analiz edilerek buradan hareketle durum tespiti yapılmasının önemli
olduğu,
2- Başta konservatuarlar, güzel sanatlar ve
eğitim fakülteleri olmak üzere ülkemizdeki eğitim kurumlarında ulusal müziğimizi
korumak ve geliştirmek üzere politikalar
üretmenin gerekliliği, eğitim fakültelerinde Türk müziği derslerinin arttırılmasının
doğru olacağı,
3- Lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde
yapılan çalışmalarda elde edilen bilimsel
verilerin ders ortamına aktarılarak bilginin
güncellenmesi gerektiği,
4- Eğitimcilerin kariyerli, liyakatli olması gerektiği,
5- Sanatçı öğretim görevlisi kadrosunun amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
6- Müzik eğitiminde temel amacın öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmeyi sevdirmek
olması gerektiği, Türk müziği eğitiminde
yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene,
ulusaldan evrensele şeklindeki yaklaşımın
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daha doğru tercih olacağı,
7- Öğrenciye, planlı çalışma, araştırma, akıl
yürütme, analitik ve eleştirel düşünme gibi
hususların öğretilmesi gerektiği,
8- Metot çalışmaları ve kitabî yöntemin bugünkü eğitimin vazgeçilmezi olduğu,
9- Müzik eğitiminde farklı disiplinlerden (ör.
dil bilimi) etkin bir şekilde yararlanılması
gerektiği,
10- Türk müziği konservatuarlarında aynı olgu
veya amaç için farklı adlandırmaların kullanılmasının uygun olmadığı,
11- Türk Sanat Müziği eğitiminde meşk sisteminin, günümüz teknolojisinin sunduğu
eğitim imkânlarından da faydalanarak etkin bir şekilde kullanılmasının önemli olduğu,
12- Türk Halk müziği eğitiminde akademik
eğitim yöntemleri ile çağa göre uyarlanmış
“usta -çırak” yönteminin bir arada kullanılmasının daha yararlı olacağı,
13- Türk Halk Müziği ile ilgili icra, kurumsallaşma ve eğitim sürecinde TRT bünyesindeki “Yurttan Sesler” topluluğunun halk
müziği kavrayışı, icra anlayışı, teori ve notasyonlarının esas alındığı, ancak, kısa süreli zaman dilimleri içerisinde yayın yapma
zorunluluğuna yönelik yazılmış notaların
özgün çalış biçimleri ve yöresel ağız unsurlarını yansıtamadığı, kullanılan terminolojinin bilimsel verilerden uzak olduğu, ilk Türk
müziği konservatuarının kuruluşunun konuya büyük bir soluk getirdiği ancak kurucularından eğitimcilerine kadar çoğunluğun
radyo kökenli olması nedeniyle “Yurttan
Sesler” merkezli icra anlayışı, notasyon v e
terminolojinin akademik eğitim alanına taşınmasına sebep olduğu, bu durumun Türk
Halk Müziğinin gelişiminin önünü tıkadığı,
bu nedenle, halk müziği eğitimi ve icralarına
dair bilimsel ve sanatsal çalışmalarda birincil
kaynaklar olan aşıklar, ozanlar ve mahalli sanatkarlar ile onların ürünlerin esas alınması
gerektiği,
14- Türk müziği eğitimi kurumlarında meşk
geleneğinin yaşatılmasına yönelik olarak
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yapıldığı ifade edilen güncel uygulamaların
bu geleneği tüm yönleriyle yansıtamadığı
ve notaya bağımlılığın devam ettiği, eskiden meşk yöntemi sayesinde bir arada verilen teori, icra/teknik ve repertuar eğitimi
bugün ayrı dersler halinde veriliyor olsa da
klasik meşkin bütüncül işlevinden ve repertuar eğitiminde kullanılmasından vazgeçilmemesi gerektiği,
15- Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin eğitim alanında kullanılması gerektiği,
16- Disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınan
müzik ve fizik ilişkisinin, müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu, müziğin
yapıtaşı olan sesin fiziksel özelliklerinin
araştırılmasının ve Türk müziği çalgılarının çalışma prensiplerinin ortaya koyulmasının önemli olduğu, ses fiziği, ses sağlığı ve
çalgı bakım -onarım gibi teknik derslerin
verilmesinin ve bu derslerin işleneceği laboratuar/teknoloji sınıfı im kânlarının sağlanmasının gerekliliği,
17- Edebiyat ve müzik ilişkisi üzerinde durulması gerektiği,
18- Türk müziğinin gelenekle uyumlu bir teorik temele oturtulması, terminoloji sorununun çözülmesi, tutarsızlıkların ve kavramsal karışıklıkların giderilmesinin gerektiği,
19- Eserin tüm icra özelliklerini gösterebilecek
ayrıntılı ve geliştirilmiş bir nota anlayışının
gerekli olduğu,
20- Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin Türk müziği başlığı altında toplanması
ancak solfej temelli derslerin ayrı verilmesinin gerektiği,
21- Türk müziği solfej tekniklerinin doğru kaynaktan öğretilmesi ve farklı ekoller
hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesinin gerekliliği,
22- Uygulama çalışmalarının ön planda tutulması, bu bağlamda koro eğitimi çalışmalarının etkin bir şekilde müfredatta yer alması gerektiği,
23- Usullerin temel vuruş tekniklerinin örnek
eserlerle seslendirilmesi gerektiği,
24- Gelenekten kopmadan çalgılarda icra kaA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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pasitesinin zorlanması gerektiği,
25- Çalgı eğitiminde kullanılan egzersizlerin
yayımlanmış ve kabul görmüş olması gerektiği,
tespit ve vurgusu yapılmıştır.
TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN
ULUSAL VE ULUSLARARASI
HEDEFLERİ YÖNTEME İLİŞKİN
HEDEFLER
Çalıştay Grup Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERGUNER
Katılımcılar: Prof. Ruhi AYANGİL, Prof. Dr.
Vedat BARAN, Doç. Dr. Abdullah AKAT,
Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK, Yrd. Doç.
Dr. Recep USLU
1- Uluslararası eğitim yöntemleri ile Türk
müziği eğitim yöntemleri arasındaki ilişki
incelenmelidir. 21. yy.da üslup (fem-i muhsin) sahibi hocaların nezaretinde gelişimini sürdürmesi gereken Meşk sistemi, sözel
-yazılı-görsel-işitsel müzik eğitimi yöntem
ve gereçleriyle birleştirilmen, Türk müziğine özgü bir ulusal müzik eğitimi yönteminin oluşturulması hedeflenmelidir.
2- Türk müziğinde solfej yerine ‘makam okumaları’ yapılmalı; kulak eğitimi makam,
cins, perde, nağme temelinde gerçekleştirilmelidir.
3- Müzikte akademik ilkelerin belirleyiciliği
dâhilinde doğru ve nitelikli örgütlenme
yoluyla ülkemizdeki müzik eğitimi ikiliği
ortadan kaldırılmalı, tüm konservatuvarların ‘Milli Konservatuvar’ çatısı altında birleştirilmesi sağlanmalıdır.
4- Türk müziği külliyatına dahil bütün notaların, Türk müziği eğitim ve icra kurumlarının tümünde kullanılmasını temin etmek
üzere, icra ve eğitim birliğini sağlamaya yönelik, tarihsel müzikbilimci, nazariyeci ve
icracılardan oluşan özel gündemli bilimsel
bir çalıştay ivedilikle düzenlenmelidir.
5- Türk Müziği alanındaki tarih çalışmalarının tarihsel müzikoloji esaslarına uygun
olarak, güncel yöntem ve tekniklerle yapılması sağlanmalıdır.
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

6- Müzik eğitimi veren bütün kuruluşlardaki eğitim kalitesinin; lisans ve lisansüstü
programlarda uluslararası akademik standartlar gözetilerek yükseltilmesi, temel
amaç ve hedef olarak belirlenmelidir.
7- İcracı yetiştirilmeye verilen önem ve öncelik, aynı oranda besteci, teorisyen, müzikolog ve eğitimcilerin yetiştirilmesine de
verilmelidir.
8- Bilgi ve araştırma alanlarında sadece mukayese esaslı değil, izleyici, tamamlayıcı ve
bütünleştirici anlayışla yapılan çalışmalara
da ağırlık verilmesi gerekmektedir.
1-

2-

3-

4-

Arşivleme Çalışmaları
Dârülelhân arşivi başta olmak üzere, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
üniversiteler ve tüm devlet kurumlarındaki
müzik arşivlerinde yer alan yazılı-görsel-işitsel malzemeler bilimsel ölçütlere uygun
olarak bir an evvel kataloglanmak ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanmalıdır.
Türk müziği ile ilgili gerek Türkiye’den
gerekse Türk dünyasından ve Türk müziği etki sahasından alınmış tarihi kayıtlara, alan ve derleme çalışmaları verilerine,
oluşturulmuş yerli yabancı koleksiyonlara
ulaşılmalı ve tümüne ilişkin bir veritabanı
hazırlanarak ulusal ve uluslararası araştırmacıların istifâdesine sunulmalıdır.
Konservatuvarlarımızda mesleki kütüphane ve arşivler kurulmalı; arşiv hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli fiziksel alanlar, araç-gereç ve personel temin edilmeli;
dijitalleştirme laboratuvarları kurulmalı;
ses kayıt ve performans stüdyoları açılmalı;
müzik arşivciliği eğitim müfredatına seçmeli ders olarak dahil edilmelidir.
Uluslararası arşivlerle işbirliği yapılarak
mevcutTürk müziği kayıtlarının yayınlanması için ortak teknik inceleme ve yayın
komisyonları oluşturulmalıdır.
Türk müziğinin evrensellik boyutunu bütün yönleriyle ortaya koymayı hedefleyen
ve yazılı- görsel-işitsel nitelikte müzik bilim
yayınları üretebilen ‘Uluslararası Türk Mu-
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sikisi Araştırmaları Merkezi’ kurulmalıdır.
5- Türk müziğiyle ilgili geniş kapsamlı bir
bibliyografya çalışması ivedilikle yapılmalı;
Türk müziği kaynak eserlerinin çok-dilli
tercümelerinin uluslararası sanat ve bilim
kamuoyuna sunulması gerçekleştirilmelidir.
Medya ve Türk Müziği
1- Kitle iletişim araçlarının ve özellikle müzik
yayıncılığı yapan radyo ve televizyonların
uluslararası standartlarda yaygın eğitim
modelinin uygulandığı bilimsel ve sanatsal
niteliği bulunan yapılara dönüştürülmesi
sağlanmalıdır.
2- Türk müziği alanında özellikle medyada
sürdürülen ideolojik oryantalizme bağlı statü ve değer kaybettirici icralara karşı
gereken tepkilerin ilgili makamlara bildirilmesinde de etkili olabilecek bir ‘Türk
Müziği Bilim ve Sanat Konseyi’ oluşturulmalıdır. Özel radyo ve televizyonların
nitelikli Türk müziği programları üretmesi
ve yayınlaması hususundaki görüş, Radyo
Televizyon Üst Kurumu (RTÜK)’na teklif
edilmelidir.
Eğitim Planlaması ve İstihdam
1- Konservatuvarların sayısı, öğretim elemanı/
öğrenci sayıları, müfredatları, stratejik plan
ve hedeflerinden oluşan bir envanter Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından oluşturulmalıdır. Oluşturulan envanter YÖK
Sanat Kurulu tarafından değerlendirilmeli
ve ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş müzikolog, besteci, eğitimci, icracı sayısı ve istihdam planı hazırlanmaiıdır. Konservatuvar
ve fakültelerin ilgili birimlerine bu istihdam
planına göre kontenjanlar verilmeli ve ortak
bir müfredat bir kalkınma programı çerçevesinde işler hale getirilmelidir.
2- Belli bir vergi diliminin üzerindeki şirketlere devlet tarafından Türk müziği alanında kültür - sanat-eğitim-bilim faaliyetleri
gerçekleştirme ve destek verme şartı konulmalıdır.
3- Türk müziği medeniyet çevresinin doğru
tespit edilmesi ve bu çevrelerde bulunan
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üniversitelerle ikili anlaşmaların ve stratejik ortaklıkların arttırılması hedeflenmelidir. Bu yolla uluslararası alanda daha etkin
rol alınmalı ve ilişkiler geliştirilerek aradaki
bağlar kuvvetlendirilmelidir.
4- Dünyada Türklerin yoğun olarak yaşadığı
şehirlerde Türk Müziği Konservatuvarlarının açılması hedeflenmelidir.
Uluslararası Hedefler
1- Çok-dilli tarihsel kaynaklara dönük olarak uluslararası bilim projeleri gerçekleştirilmeli ve icra boyut unda da uluslararası
çeşitliliği doğru değerlendirecek, alanında
uzmanlaşmış kültür ve sanat festivalleri
düzenlenmelidir.
2- Ulusal ve uluslararası araştırmacıların Türk
müziği medeniyet çevresi içinde araştırma
yapmalarını özendirecek özel burslar, fonlar, ödüller ve araştırma projeleri planlanmalıdır; uluslararası saygınlıkta dergi, kitap
ve başvuru kaynaklarının çok-dilli olarak
basım ve yayımı temin edilmelidir. Bu doğrultudaki uygulamaların Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) eliyle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Çalıştay grubumuzun görüş birliği içerisinde olduğu bir husus olarak; halen ve daha
önce düzenlenmiş çalıştaylarda ortaya konulan
görüş ve alınan kararlar, Konservatuarlar, TRT,
Devlet Koroları ve ilgili kuruluşlara gereğinin
yapılması konusunda içtenlikle tavsiye edilmelidir.
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TARİHÎ İPEK YOLU GÜZERGÂHINA
ANLAMLI BİR GEZİ DÜZENLENDİ
Evre BAŞAR*

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Darüşşifalar ve Medreseleri EğitimBilim ve Kültür gezisi başarıyla sona erdi.
Genç bilim insanlarının Türk kültür varlıklarıyla ilgili olarak yerinde gözlem ve inceleme
yapıp bilgi ve tecrübelerini artırmalarına katkı
sunma amacıyla 8-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlediğimiz Çankırı, Çorum, Amasya,
Tokat, Sivas, Divriği, Kayseri, Nevşehir Aksaray
ve Konya illerini kapsayan gezi 7 gün sürdü. Geziye çeşitli üniversitelerin tarih, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık, tıp gibi farklı alanlarından 44
yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.
Gezi otobüsünün adeta bir seyyar amfiye dönüştüğü geziye tüm program süresince Prof. Dr.
Gönül Cantay, Sivas’ta Prof. Erdal Eser rehberlik ettiler. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür
Bakanlığından görevlendirilen uzmanlar farklı
şehirlerde ekibe nezaret ettiler. Aksaray Belediye Başkanı Fahri Solak gezi heyetini Aksaray
Sultan Hanı’nda öğle yemeğinde ağırladı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı
Şaban Abak, kültür gezisiyle ilgili olarak: “Da-

*

Sanat Tarihçisi, Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı
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rüşşifalar, medreseler kervansaraylar, ulu camiler, kapalı çarşılar, kale ve kümbetler gibi kültür
mirasımızın kıymetli anıt eserlerini, genç bilim
insanlarımızın yerinde görüp, gözlem ve inceleme yapmalarına imkân sunuyoruz” dedi.
Gezinin sonunda Atatürk Kültür Merkezi
Başkan Vekili Zeki Eraslan tarafından Prof.
Dr. Gönül Cantay’a plaketi ve tüm katılımcılara katılım belgeleri sunuldu.
Eraslan gezi ile ilgili olarak: “Atatürk Kültür Merkezi olarak yeni bir kültür gezisini daha
büyük bir başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.
Davetli genç bilim insanlarına hocalık yapmak
üzere bu yorucu geziye katılma teklifimizi kabul eden saygıdeğer Prof. Dr. Gönül Cantay
hocamıza ve gezinin başarılı geçmesinde büyük emekleri olan Başkan Yardımcımız Şaban
Abak’a, müdür, uzman ve uzman yardımcılarımıza, şoförlerimize kadar bütün çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın yetişme sürecinde onlara destek olmaya,
taşınır taşınmaz kültür mirasımızın tespiti, incelenmesi, araştırılması ve korunup yaşatılması
amacıyla eğitim, bilim ve kültür gezileri düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Atatürk Kültür Merkzi Başkan Vekili Zeki Eraslan
Prof. Dr. Gönül Cantay’a Plaketini takdim ederken

“ANADOLU SELÇUKLU
VE BEYLİKLER DÖNEMİ
DARÜŞŞİFÂLAR VE MEDRESELERİ
EĞİTİM-BİLİM VE KÜLTÜR GEZİSİ”
DEĞERLENDİRME RAPORU
(8-13 MAYIS 2017)
Elif Ceylan EROL*
GİRİŞ
Raporun Amacı ve Kapsamı
Tarafımca hazırlanan bu raporun amacı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan “Anadolu Selçuklu Ve
Beylikler Dönemi Darüşşifalar Ve Medreseleri
Eğitim-Bilim Ve Kültür Gezisi” başlıklı gezide
yerinde görme ve belgeleme olanağı bulduğum
tarihi eserleri mimari türlerine göre sınıflayarak kısa bilgiler vermek, gerek gezi sırasında
gerek fotoğraflarımı değerlendirerek edindiğim gözlemleri sunmaktır.
Gezi sırasında konu merkezi olarak medrese ve darüşşifa yapıları seçilmiş olsa da program el verdiği sürece diğer yapı türleri de ziyaret edilmiş ve belgelenmiştir. Raporumda ilgili
gezi sırasında gördüğüm yapılar, bunlara dair
gözlemlerim ve en sonunda da genel bir değerlendirme yer alacaktır.
Rapor Hazırlanılırken İzlenilen
Yöntem
Hazırlanan bu raporda ziyaret edilen yapılar
mimari türlerine göre sınıflanarak değerlendirilmiştir. Böylece farklı yerlerde ziyaret edilen
aynı tür mimari yapıların çağdaş olanları ve

*

Arş. Gör. - Çanakkale On Sekiz Mert Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü.

olmayanları arasında benzerlik ve farklılıkların
tespiti ve bölgesel etkilerin yapılar üzerindeki
izleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu raporda yer alan yapılar daha önce bilim
adamları tarafından hazırlanan birçok çalışmaya konu olduğu için amaç yapıların detaylı
tanıtımı değil, ilgili eserler hakkında kısa tarihi
ve mimari bilgiler verildikten sonra kişisel gözlemlerin aktarılmasıdır.
Rapor Hazırlanılırken Yararlanılan
Kaynaklar
Rapor hazırlanırken eserlere ait tarihçe
bilgileri daha önce yapılmış akademik yayınlardan sağlanacaktır. Yararlanılan kaynaklar
metin içerisinde gerekli olan yerlerde dipnot
olarak belirtilecek ve raporun sonuna “Kaynakça” olarak eklenecektir.
GEZİ SIRASINDA ZİYARET
EDİLEN YAPILAR
Medreseler
Aksaray’da Bedriye Medresesi, Beylikler
devrine ait bir eser olup 1327 yılında Kadızade
İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır.1 Plan
1

Bediha Uğur, “Tarihsel Süreç İçerisinde Aksaray”, Yakındoğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa, 2013, s. 53.
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Aksaray Bedriye Medresesi Avlu ve Revaklar

Çankırı Çivitçioğlu Medresesi Genel Görüntü

Aksaray Zinciriye Medresesi Taçkapısı

Çankırı Çivitçioğlu Medresesi Cephesinde Yer Alan
Abdest Muslukları

Aksaray Zinciriye Medresesi Avludan Görünüş

olarak L şemasında kuruluşa sahiptir. Yapıda
çatı örtü sistemi kullanılmıştır. Klasik Selçuklu medreselerinden farklı planı ile dikkat
çekmektedir. Yapının cephesi son dönemlerde
onarıldığını göstermektedir. Medresenin avlu
kapısı açılamadığı için içeriye girilememiştir.
Aksaray’da yer alan Zinciriye Medresesi, Beylikler devrine ait olmakla birlikte plan şeması
bakımından Anadolu Selçuklu devri geleneğini
sürdürmektedir. Yapı 1336 yılında Karamanoğullarından Yahşi Bey tarafından inşa ettirilmiştir.2
Eser revaklı açık avlulu, dört eyvanlı ve tek katlı
plana sahiptir. Üst örtüde tonoz ve kubbe kullanılmıştır. Medresenin mukarnas kavsaralı taçkapısı bitkisel ve geometrik süslemelerle bezenmiş2

Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı XIV.-XV. Yüzyıl
(1300-1453), Ankara, 1989, s. 18.
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tir. Medrese hücrelerine giriş sağlayan kapılar da
geometrik bordürlerle sınırlandırılmıştır. Medresenin dış cephesini dolaşan duvarların üzerinde
askeri mimaride karşımıza çıkan dendan uygulaması mevcuttur. Yapılan yol çalışmaları neticesinde medrese kod olarak aşağıda kalmıştır.
Çankırı Çivitçioğlu Medresesi, Ulu Caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır ve 17. yüzyıla ait bir yapıdır.3 Avlunun bir köşesinde yer
alan iki katlı medrese binası ahşap bir binadır ve
dönemin sivil konut mimarisini anımsatmaktadır. Avlunun camiye bakan cephesinde yer alan
şadırvan tarzındaki abdest muslukları ve bu kısmın üzerini örten saçak dikkat çekmektedir.
Çankırı Buğday Pazarı Medresesi 1700’lü
yılların sonunda Sofizade Mustafa Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.4 Bu yapı aynı adla
anılan camiyle ortak avluyu paylaşmaktadır.
Çivitçioğlu Medresesi gibi avlunun bir kenarında iki katlı bir plana sahiptir ve dönemin
konut mimarisini anımsatmaktadır. Günümüzde medrese odalarında Çankırı yöresine
özgü etnografik eserler sergilenmektedir.
3
4

Çankırı Gezi Rehberi, Ankara, 2009, s. 35.
Çankırı Gezi Rehberi, s. 36.

ELİF CEYLAN EROL/“ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ DARÜŞŞİFÂLAR
VE MEDRESELERİ EĞİTİM-BİLİM VE KÜLTÜR GEZİSİ” DEĞERLENDİRME RAPORU

83

Çankırı Buğday Pazarı Medresesi Genel Görüntüsü

Kayseri Sahibiye Medresesi Taçkapısı

Kayseri Sahibiye Medresesi Portal Sütuncesinin Başlığında
Yer Alan Figür Detayı

Kayseri Gevher Nesibe Medresesinin Genel Görüntüsü

Kayseri Sahibiye Medresesi, Anadolu Selçuklu devri ünlü vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1267 yılında inşa ettirilmiştir.5 Yapı
plan olarak revaklı açık avlulu, tek katlı ve dört
eyvanlı klasik bir Selçuklu medresesidir. Mukarnas kavsaralı taç kapısı dikkat çekmektedir.
Geometrik bordürlerle çevrilen kapının üst
kısmı restorasyon geçirmiştir. Mukarnas kavsaranın oturduğu sütünce başlıklarında bitkisel
süsleme arasında yer alan figürler önemlidir.
Kayseri Gevher Nesibe Medresesi I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kardeşi Gevher Nesibe
tarafından 1205-1206 yılında inşa ettirilmiştir.6
Medrese plan olarak bitişik nizamda ele alındığı darüşşifa ile adeta tıp fakültesi ve araştırma
hastanesi bütünlüğünün ortaçağ temsilcisi gibidir. Klasik bir Selçuklu medresesi örneğidir.
Açık avlulu tek katlı ve dört eyvanlıdır. Doğu
eyvanın bitişiğinde Gevher Nesibe Sultan’ın
kümbeti yer almaktadır. Kümbet içte kubbe
dışta konik külah örtülüdür. Mukarnas kav-

saralı girişle ulaşılan kümbetin üst katında iç
mekanda cepheler nişlerle hareketlendirilmiştir. Yapı günümüzde ağırlıklı olarak Selçuklu
devrine ait olan seramik, madeni eserlerin sergilendiği müze olarak kullanılmaktadır.
Kayseri Huand Hatun Medresesi, 1238 tarihli Kayseri Huand Hatun Külliyesi’nin bir
parçasıdır.7 Batıda yer alan mukarnas kavsaralı
taçkapıdan medreseye girilmektedir. Kalan izlerden anlaşıldığı kadarıyla bu kapı geometrik
süslemeli bordürlerle sınırlanmıştır. Medrese
plan olarak revaklı açık avlulu, tek katlı ve iki
eyvanlıdır. Ana eyvanda mukarnas kavsaralı bir
niş yer almaktadır.
Konya İnce Minareli Medrese ünlü vezir
Sahip Ata Fahrettin Ali’nin baniliğinde yaptırılmıştır. 1260-1265 tarihlidir.8 Yapı, özel mimarisinin yanı sıra sanatçısını bilmemiz açısından
önemlidir. Eser Kölük b. Abdullah tarafından
inşa edilmiştir. Yapı aslında bir Darül Hadis’tir.
Kapalı avlulu, tek ayvanlı plana sahip olan yapı-

5

6

Haşim Karpuz, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya,
2004, s. 58.

Gönül Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve
Beylikler Dönemi Uygarlığı II, (Ali Uzay Peker, Kenan
Bilici Editör), Ankara, 2006, s. 345.

7

8

Nermin Şaman Doğan, “Kayseri’deki Selçuklu Külliyeleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, 16, Ankara, 2012, s. 202.

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 342.
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Konya İnce Minareli Medrese Kubbesi

Kayseri Hunat Hatun Medresesi Avludan Giriş Eyvanına Bakış

Konya İnce Minareli Medrse Taçkapı Cephesinden Görüntü

nın kubbesi duvarlara oturmaktadır ve yapının
yanında bir mescit ile buna ait minare vardır.
Kubbeye geçişte yelpaze biçiminde tromplar
kullanılmıştır. Yapının portal süslemeleri ünik
olup bu kapının süsleme programının benzeri
Sivas Çifte Minareli Medrese cephesinde bir
pencerede görülmektedir. Yapı günümüzde taş
eserlerin sergilendiği bir müzedir.
Konya Karatay Medresesi 1251 tarihinde
Celaleddin Karatay baniliğinde inşa ettirilmiştir.9 Plan olarak kapalı avlulu, tek eyvanlı,
kubbenin duvarlara oturduğu bir medresedir.
Yapının kubbesinde ve iç mekanda duvarlarda
belli bir seviyeye kadar olan kısımlarda yer alan
9

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
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Konya Karatay Medresesi Taçkapısı

çini süslemeler önemlidir. Kubbeye geçişlerde yelpaze tromplar kullanılmıştır ve kubbenin altına denk gelen kısmında havuz vardır.
Kubbede kozmografik anlamlar taşıyan çini
mozaik süsleme Anadolu Selçuklu çini sanatı
açısından önemli olup buradaki motifler Beyşehir Eşrefoğlu Cami mihrap nişinde de yine
çini mozaik tekniğinde uygulanmıştır. Yapının
avlu kapısı taçkapı olarak düzenlenmiştir ve
süslemeleri ile önemlidir. Mukarnas kavsaralı
kapının iki renkli taş işçiliği, zengi düğümü adı
verilen süslemeleri Suriye sanat etkilerini yansıtmaktadır. Medresede günümüzde çini eserler sergilenmektedir.
Konya Sırçalı Medrese 1242 tarihlerinde
Emir Bedreddin Muslih tarafından inşa ettirilmiştir. Mimarı Muhammed b. Osman el Tusi’dir.10 Plan olarak revaklı açık avlulu, iki eyvanlı
ve iki katlı düzendedir. Giriş eyvanının sağındaki oda türbedir. Giriş kapısı geometrik süslemeli
bordürlerle çevrilidir. Girişin alınlık kısmında
ortada üç dilimli kemer içerisinde kitabe ve bunun iki yanında mukarnas kavsaralı nişler yer al10

Dönemi Uygarlığı II, s. 341.

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 345.
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Sivas Buruciye Medresesi Giriş Cephesi

Konya Sırçalı Medrese Ana Eyvanı

maktadır. Klasik Selçuklu plan şemasındaki bu
yapı çini süslemeleri ile önemlidir.
Sivas Buruciye Medresesi 1273 tarihinde
inşa edilmiştir.11 Plan olarak revaklı açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlıdır. Taç kapı mukarnas kavsaralı olup yoğun bitkisel ve geometrik
süslemelidir. Yüzeyden taşkın yüksek kabartma
rumi ve palmet motifleri önemlidir.
Sivas Çifte Minareli Medrese’nin sadece
çifte minareli portali günümüze ulaşabilmiştir.12 Yapılan kazılarla açık avlulu dört eyvanlı
ve iki katlı plan şemasına sahip olduğu anlaşılmıştır. Mukarnas kavsaralı giriş yoğun bezemelere sahiptir. Minarelerin gövdeleri tuğla
ve çini mozaik süslemeleri ile önemlidir. Cephenin sağ köşesinde yer alan ve Konya İnce
Minareli Medrese girişini anımsatan pencere
süslemesi Mimar Kölük b. Abdullah’ın etkisinin ne derece olduğu ya da bu yapıda çalışıp
çalışmadığı sorularını akla getirmektedir.
Sivas Gök Medrese 1271 yılında Sahip
Ata Fahrettin Ali tarafından inşa ettirilmiştir.
11

12

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 346.
Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 346.

Sivas Çifte Minareli Medrese’nin Cephesinde Süsleme Detayı

Mimarı Kaluyan el Konevi’dir.13 Çifte minareli portal geleneği açısından oldukça önemli
olan yapı, portaldeki bitkisel, geometrik ve en
önemlisi de hayat ağacı ve figürlü süslemeleri
ile önemlidir. Yapıda restorasyon çalışmaları
olduğu için içine girilememiştir.
Tokat Gök Medrese 13. yüzyıl son çeyreğinde Vezir Munieddin Süleyman Pervane baniliğinde inşa edilmiştir.14 Plan olarak revaklı açık
avlulu, iki katlı, iki eyvanlıdır. Zengin çini mozaik süslemeli yapının çinilerinden az bir kısmı
bu güne ulaşabilmiştir. Mukarnas kavsaralı taç
13

14

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 347.
Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 345.
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Sivas Gök Medrese Giriş Cephesi

Tokat Yağıbasan Medresesi

Tokat Gök Medrese

Tokat Gök Medrese Avlusu

kapıda kavsaranın iki yanındaki pencere uygulaması bu dönem için yaygın değildir ve bu açıdan
önemlidir.
Tokat Yağıbasan Medresesi 12. yüzyılda
yaptırılmıştır.15 Anadolu’nun ilk kapalı avlulu
medresesi olması bakımından önemlidir. Üç
eyvanlı yapının kubbesi duvarlara oturmaktadır. Kubbeye tromplarla geçiş sağlanmıştır. Yapıda süsleme unsuru yoktur.

bordürleri de yüzeyden taşkın rumi motifleri ile bezenmiştir. Yapı günümüzde dönemin
hastalık tedavilerinde kullanılan aletlerin sergilendiği bir tıp müzesidir.
Divriği Darüşşifası, caminin banisi olan
Mengücekli Ahmed Şah’ın eşi Turan Melike
Hanım baniliğinde 1228-1229 yılında camiyle
birlikte inşa edilmiştir.17 Plan olarak kapalı avlulu, dört eyvanlı medrese plan şemasını yansıtan yapının ana eyvanının kuzey tarafındaki
mekan türbe olarak tasarlanmış olup türbe dışa
pramidal külahlı örtü ile yansımıştır. Darüşşifanın girişi yapının en görkemli kısmıdır. İç içe
süslemeli silmelerle plastik etki yaratan girişte
yüzeyden taşkın bitkisel ve geometrik süslemeler önemlidir. Portalin dış kenarında kazınmış
iki insan başı tahrip olmasına karşın birinin örgüleri bu güne kadar ulaşabilmiştir.
Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası yanındaki
medrese ile tıp eğitiminin ve tedavinin yan yana
olduğu bir kurumdur. Kitabesinden 1205-1206
tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.18 Şifahane açık avlulu, dört eyvanlı plan şeması ile klasik

Darüşşifalar
Amasya Darüşşifası 1308 yılında inşa ettirilmiştir.16 Tek katlı iki eyvanlı medrese plan
şemasını yansıtan yapının taçkapısı önemlidir.
Mukarnas kavsaralı giriş zengin bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. Ana bordürdeki
yüzeyden taşkın palmet ve rumi kompozisyonları en dikkat çekici bezemedir. Kapı açıklığının kemer kilit taşında “oturan insan figürü”
olduğu düşünülen tasvirin baş kısmı günümüze ulaşmamıştır. Girişin yer aldığı cephedeki
pencereler mukarnas kavsaralı olup bunların
15

16

Cantay, “Medreseler”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 337.
Gönül Cantay, “Darüşşifalar”, Anadolu Selçuklu ve
Beylikler Dönemi Uygarlığı II, (Ali Uzay Peker, Kenan
Bilici Editör), Ankara, 2006, s. 333.
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Cantay, “Darüşşifalar”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 322.
Cantay, “Darüşşifalar”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
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Divriği Darüşşifası Giriş Cephesi

Amasya Darüşşifası Avlusu

Amasya Darüşşifası Giriş Kemeri Kilit Taşında Yer Alan Figür

Selçuklu medrese plan geleneğini sürdürmektedir. Yapının taçkapısı medreseninkinin aksine
daha gösterişlidir. Mukarnas kavsaralı kapı geometrik ve bitkisel süslemeli bordürle çevrilmiştir.
Öte yandan kavsaranın üzerinde kitabelik kısmının üstünde yer alan ejder olduğu düşünülen
figürden çok az bir bezeme parçası bu güne ulaşabilmiştir. Taçkapı mihrabiyelerinden sağda yer
alanın üzerinde arslan figürü de hasar görmesine
rağmen günümüze ulaşabilmiştir.
Sivas Keykavus Şifahanesi tıpkı Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifasında olduğu gibi
yanında bir medrese ile inşa edilmiştir. Ancak
medrese kısmı günümüze gelmemiş, sadece
şifahane bu güne ulaşmıştır. Darüşşifanın planından hareketle medresenin de aynı özellikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 316.

Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası Taçkapısı

Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası Avlusu
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Sivas I. İzzettin Keykavus Şifahanesi Taçkapısı

Aksaray Cıncıklı Mescid Giriş Cephesi

Sivas I. İzzetin Keykavus Türbesi

gösterdiği ve dört eyvanlı revaklı avlulu şemada
olduğu kabul edilmektedir. Güney eyvan Keykavus’a ait türbe olup 1220 tarihlidir ve mimarı
Marend’li Bezl oğlu Ahmet’tir.19 Tuğla ve çini
süslemenin kullanıldığı türbe cephesi önemlidir. Ongen kasnağa oturan pramidal külah örtü
ile dışta türbe kısmı yansımıştır. Türbe içerisinde yer alan sandukalarda çini kaplamalıdır.
Ancak son dönem onarımlarında gerek bu
sanduklardaki gerek diğer çini süslemeler tahrip edilmiş üstelik yerleri boya ile kapatılmıştır.
Darüşşifaya mukarnas kavsaralı, geometrik ve
bitkisel bordürlerin süslediği taçkapı ile girilmektedir. Kavsara kemer köşeliklerinde ise
boğa ve aslan figürleri olup bu gün tahrip durumdadır. Giriş eyvanının avluya bakan penceresi mukarnas kavsaralı ve geometrik bordürlü
olarak tasarlanmıştır. Cephelerde, revak payelerinde taş, iç kısımlarda ise tuğla malzeme
kullanılmıştır.
19

Cantay, “Darüşşifalar”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı II, s. 319.
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Camiler-Mescitler
Aksaray Cıncıklı Cami’nin kesin tarihi bilinmemekle birlikte 13. yüzyıl ilk çeyreğine
tarihlendirilmektedir.20 Plan olarak dikdörtgen, düz tavan örtülü bir mescittir. Yapının
cephesinde tuğla malzeme kullanılarak yapılan
bezemeler açısından önemli olan yapının cephesinde günümüzde yapılan onarımlarla süslemelerin özgün durumuna zarar verilmiştir.
Aksaray Ulu Cami’nin tarihçesi bakımından
bazı öneriler sunulmuştur. Yapının ilk olarak I.
Mesud devrinde yapılıp II. Kılıçarslan devrinde
onarıldığı kabul edilmektedir. Eserin minberi bu
devirden kalmıştır. Aksaray Müzesinde bulunan
kitabeye göre yapı 1408 yılında Firuz adlı bir
mimar tarafından yenilenmiştir. Bazı araştırmacılar vakfiyelere dayanarak yapının 1431 yılında
tamamlandığını kabul etmektedir.21 Plan olarak
dikdörtgen planlı ve mihraba dik beş sahınlıdır.
Amasya Burma Minareli Cami 1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde Emir
20

21

Ömür Bakırer, “Aksaray Cıncıklı Mescid’in Ön Yüzündeki Geometrik Örgü Düzenlemelerinin Tasarımı İçin Bir Deneme”, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1992, s. 214.

Şaban Abak (haz.), Türkiye Ulu Camileri, Ankara,
2016, s. 52.
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89

Amasya Burma Minareli Cami Giriş Cephesi

Aksaray Ulu Cami Akustik Düzenekten Görünüm

Ferruh b. Selçuk tarafından inşa ettirilmiştir.
1590 depremi ve 1610 yangınında hasar gören
yapının orijinal minaresi ahşapken burmalı ve
taş olarak yenilenmiştir.22 Plan olarak ulu cami
plan tasarımının esas olduğu yapıda mihraba
dik üç sahından ortadaki kubbe ile yan sahınlar ise tonozla örtülmüştür. Yapıya sivri kemerli
sade bir girişle ulaşılmaktadır. Girişin sağında
burmalı minare solunda ise sekizgen planlı türbe yer almaktadır.
Amasya Gök Medrese Cami’nin kesin tarihi
bilinmemekle birlikte 1266-1267 tarihine verilmektedir.23 Mihraba dikey üç sahınlıdır. Sahınların üzeri on iki kubbe ve üç tonozla örtülmüştür. Kuzeydoğuda yer alan türbe tuğla örgülü ve
çinili bir külahla örtülmüştür. Eyvan tarzı sade
girişe basamaklarla ulaşılmaktadır. Bunun yanı
sıra giriş cephesinde iki tane mukarnas kavsaralı,
geometrik bordürlü pencere yer almaktadır
Amasya Gümüşlü Cami 1326 yılında yapılmıştır. Ahşap çatılı bu ilk yapı 1419 depreminde yıkılınca 1491 yılında yeniden yaptırılmıştır.
22
23

Abak, a.g.e, s. 70.

Fazilet Koçyiğit, “Amasya Gökmedrese Camii Üzerine bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/35, s. 424.

Amasya Gök Medrese Genel Görüntüsü

18. yüzyılda yenilene caminin kuzeyine 1903
yılında son cemaat yeri eklenmiştir.24 Tek kubbeli plana sahip yapıya mukarnas kavsaralı girişle ulaşılmaktadır. Son cemaat yerinin sol uç
köşesinde taş kaide üzerine tuğla örgülü çeşme
olduğunu düşündüğüm bir kalıntı mevcuttur.
Yapının gerek harimde gerek son cemaat yerinde görülen kalemişi süslemeleri son dönemde yapılmıştır.
24

http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/amasya/gezilecekyer/gumuslu-cam, 07/08/2017, sa. 16:52
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

90

“ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ DARÜŞŞİFÂLAR VE MEDRESELERİ
EĞİTİM-BİLİM VE KÜLTÜR GEZİSİ” DEĞERLENDİRME RAPORU/ELİF CEYLAN EROL

Amasya Mehmet Paşa Cami Genel Görüntüsü

Çankırı Ulu Cami Genel Görüntüsü

Amasya Gümüşlü Cami Girişi

Amasya Mehmet Paşa Cami II. Bayezid’in
oğlu Şehzade Ahmet’in Lalası Mehmet Paşa
tarafından 1486 tarihinde inşa ettirilmiştir.
Cami, türbe, imaret, tabhane, hamam ve handan oluşan bir külliyede yer almaktadır.25 Cami
plan olarak Osmanlının erken dönemlerinde
fazlaca görülen zaviyeli camiler grubundadır.
Camiye beş gözlü son cemaat revakından girilmektedir. Yapıda en dikkat çeken mimari
eleman mermer minberdir. Bitkisel süslemenin
yoğun olduğu minberin köşk kısmında geçmeli
geometrik motif Memluk devri süsleme sanatında da karşılaştığımız bir motiftir.
Çankırı Ulu Cami’nin inşasına 1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile başlanmıştır ve 1559 yılında tamamlanmıştır.26 Ca-

25
26

Yapıda yer alan bilgilendirme kitabesinden alınmıştır.
Abak, a.g.e, s. 140.
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minin doğu, batı ve kuzeyde olmak üzere üç
girişi mevcuttur. Harim kısmını örten kubbe
dört yönde yarım kubbelerle desteklenmiştir
ve bu haliyle merkezi plan sergilemektedir.
Son cemaat revakı ortada bir büyük bunun
iki yanında küçük ve en köşelerde birer yarım
kubbe ile örtülmüştür. Yapının kuzey taç kapısı iki yanda çifte sütunçelerle sınırlanmıştır ve
kapının üst kısmında kitabelik mevcuttur. Yapının kuzey doğusunda yer alan sivri kemerli
pencerelerin bordürlerinde geç dönem süsleme
özellikleri dikkat çekmektedir.
Çankırı Buğday Pazarı Caminin inşa tarihi
kesin olarak bilinmemektedir. Yapının mimari özellikleri dikkate alınarak 18. yüzyılda inşa
edilmiş olabileceği düşünülmektedir.27 Dikdörtgen planlı camiye ahşap direklerin taşıdığı düz
tavan örtülü son cemaat revakından girilmektedir. Yapının harim kısmı da düz tavan örtülüdür. Harim güney yön hariç üç yönde mahfil ile
çevrilmiştir. Sade mihrap ve minber elemanları
mevcuttur. Ahşap tavan kasetleme tekniğinde
olup tavan göbeğinde yer alan altıgen ahşap göbek kısmı birbirini kesen dairelerin oluşturduğu
geometrik motiflerle süslenmiştir. Bu geometrik
27

Çankırı Gezi Rehberi, Ankara, 2009, s. 23.
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Buğday Pazarı Cami Genel Görüntüsü

Divriği Kale Mescidi Giriş Cephesi

Çorum Ulu Cami Minberi

motiflerin içi bitkisel motifler kullanılarak kalemişleri ile süslenmiştir. Yapının kuzeybatısında
silindirik gövdeli tek şerefeli tuğla minare yer almaktadır. Yapı aynı adla anılan medrese ile ortak
avluyu paylaşmaktadır.
Çorum Ulu Cami’nin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Hurufat defterlerindeki kayıtlardan Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keyku-

bat’ın azatlı kölesi Hayreddin Bey tarafından
13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı düşünülmektedir. Minber üzerinde yer alan 1306-1307
tarihinin inşa tarihi olduğunu savunan araştırmacılar da mevcuttur. III. Murad devrinde
Mimar Sinan tarafından onarılan yapı sonraki
dönemlerde de onarımlar görmüş ve bugünkü
halini almıştır.28 Plan olarak merkezi kubbeli
olan yapıya beş gözlü ve etrafı kapalı son cemaat revakından ulaşılmaktadır. Caminin merkezi kubbesi ahşap sütunların oluşturduğu çardak üzerine oturmaktadır. Kubbe dışında kalan
kısımlar düz tavan örtülüdür. Sade mermer
mihrabın aksine ahşap minber dikkat çekmektedir. Çakma kündekari tekniğindeki minber
geometrik çerçeveler içerinde rumi ve palmet
motiflerinin oluşturduğu bezemeleriyle devrinin güzel örneklerindendir. Yapının minberi
dışında kalan elemanları ve süsleme özellikleri
geç devir özelliklerini yansıtmaktadır.
28

Abak, a.g.e, s. 142.
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Divriği Kale Mescidi Harimde Paye Başlıklarından Detay

Divriği Ulu Cami Batı Taçkapısı

Divriği Ulu Cami Doğu Cepheden Görüntü

Divriği Ulu Cami Kuzey Taçkapısı

Divriği Ulu Cami Batı Cepheden Detay

Divriği Ulu Cami Kuzey Taçkapıdan Süsleme Detayı

Divriği Kale Mescidi 1181 yılında yaptırılmıştır. Banisi Süleymanoğlu Şahinşah’tır. 29
Mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Kesme
taş malzemenin kullanıldığı yapının portalinde
tuğla ve taş malzeme ile mozaik süsleme elde
edilmiştir. Sahınları ayıran payelerin başlıkları
köşelerde arslan başını anımsatır şekilde birleşmiştir. Yapının mihrabındaki kandil motifi
önemlidir.
Divriği Ulu Cami 1229 yılında Mengücekli
Ahmed Şah tarafından yaptırılmıştır.30 Yanında
eşinin yaptırdığı darüşşifa binası “Darüşşifalar”

başlığı altında incelenmiştir. Caminin kuzey,
batı ve doğuda olmak üzere üç girişi mevcuttur.
Bu girişlerden kuzeyde yer alan plastik karakterli yüzeyden taşkın ve iri bitkisel bezemeleri ile eşsizdir. Batı kapısı zengin geometrik ve
bitkisel bezemelere sahip olmakla birlikte kapının kuzey ve güzey köşelerinde mukarnaslı
nişler içerisinde yer alan zarif kartal figürleri
ile önemlidir. Güney köşede bir tane çift başlı
kartal işlenmişken kuzey köşede bir tane çift
bir tane de tek başlı kartal figürü yer almaktadır. Doğu kapı aslında caminin doğusunda yer
alan şah mahfilinden camiye erişilmesine olanak sağlayan bir kapıdır ve bu yüzden zeminden yüksekte yer almaktadır. Caminin içerisine
onarımdan dolayı girilememiştir.

29

30

Mustafa Güler ve İlknur Aktuğ Kolay, “12. Yüzyıl
Anadolu Türk Camileri”, İTÜ Dergisi, 5/2, İstanbul,
2006, s. 84.
Abak , a.g.e, s. 490.
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Kayseri Gülük Cami Taçkapı

Kayseri Gülük Cami aslında bir külliye tasarımı içerinde yer almaktadır. Caminin batısında bitişik nizamda medrese konumlanmaktadır ve kuzeyde ise bağımsız hamam birimi yer
almaktadır. 1211 yılında onarım gören yapının
12. yüzyıl ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği kabul edilmektedir.31 Mihrap önü kubbesi
ve orta sahındaki aydınlık fenerli kubbesi ile
genel şema bakımından Kayseri Ulu Cami’ye
benzemektedir. Yapının portali ve mihrabı
önemlidir. Portal mukarnas kavsaralıdır. Kavsara kemerinin üst kısmında kitabelik ve iki
yanındaki kabaralar ile geometrik süslemeli
bordür önemlidir. Bunun dışında yapının çini
mozaik mihrabı en önemli mimari elemandır.
Kayseri Huand Hatun Külliyesi cami, medrese ve türbenin bitişik nizamda ele alındığı ve
yine yakınındaki hamamı ile bir Selçuklu külliyesidir. Cami 1238 yılında tamamlanmıştır. Yapının banisi I. Alaeddin Keykubat’ın eşi Mahperi Huand Hatun’dur. Selçuklu devri kadın
baniye ait olan eser yine bu devre ait en programlı külliye yapısıdır.32Plan olarak derinlemesine yönelen camilerin köşklü plan grubunda
yer almaktadır. Plan Kayseri Ulu Cami ile benzerlik göstermektedir. Mihrap önü kubbesi ile
iç avlu arasında eyvan tarzı bir uygulama söz
konusudur. İç avlu uygulaması sonradan aydınlık fenerli bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin
batı taç kapısı mukarnas kavsaralı ve geometrik bordürlerle süslüdür. Cami içinde sahınlar
basık ve kalın payelerle ayrılmıştır. Mukarnas
kavsaralı mihrap nişi nervürlü kavsaralara sahip üç ince nişle derinleştirilmiştir. Minber

31
32

Şaman Doğan, a.g.m, s. 196.
Şaman Doğan, a.g.m, s. 202.

Kayseri Gülük Cami
Çini Mozaik Mihrap

Kayseri Huand Hatun
Külliyesi Giriş Cephesi

Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi Genel Görüntüsü

çakma kündekari tekniğinde geometrik ve bitkisel süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Camiye girişin sağlandığı kuzey kapı içte basit bir
mukarnas kavsara ile bezenmiştir. Malzeme
olarak taş kullanılmıştır.
Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir.33 Yapı dikdörtgen planlı,
düz ahşap tavan örtülüdür. Ön kısmında beş
gözlü ahşap direklerin taşıdığı yine düz tavan
örtülü bir son cemaat revakı yer almaktadır. Yapının kuzeybatı köşesinde basamaklarla çıkılan
bir köşk minaresi mevcuttur.
Kayseri Ulu Cami, 1135 yılında Danişmedli Melik Mehmet Gazi tarafından inşa ettirilmiştir.34 Yapıya kuzey, doğu ve batıdan olmak üzere üç kapı ile giriş sağlanabilmektedir.
Kıbleye paralel sekiz sahından oluşan harimde
mihrap önü kubbesinin olduğu yerler mihraba
dik kemerle kuvvetlendirilmiştir. Orta sahının
ortasında yer alan aydınlık fenerli kubbe bir
33

34

Ebru Elpe, “Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/8,
2014, s. 480.
Abak, a.g.e, s. 312.
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Konya Alaaddin Cami Avlusundaki Türbeler

Kayseri Ulu Cami Genel Görüntüsü

Kayseri Ulu Cami Minareden Detay

nevi avlunun kapalı kısma taşınmasının sembolü gibidir. Yapının minberi çakma kündekari
tekniğindedir. Tuğla minarede şerefe altındaki
çini süslemeler dikkat çekmektedir.
Konya Alaaddin Cami, Alaaddin tepesi
üzerine kurulmuştur. Yapı iki aşamalı bir inşa
süreci geçirmiştir. Kündekari minberde alınlık
kısmında 1155 tarihli kitabe yer almaktadır.
Kapının söve boşluklarında yer alan kitabe II.
Kılıç Arslan dönemine aittir. Bu da I. Mesut
devrinde inşasına başlanan yapının II. Kılıç
Arslan devrinde tamamlatıldığını göstermektedir. Minberin ustası Ahlatlı Mengi Berti’dir.35
Yapının ilk inşa edilen kısmı doğu bölümü
olup mihraba paralel yedi sahınlıdır. Batıdaki
bölüm mihrapa paralel beş sahından oluşur ve
çini mozaik mihrabın olduğu kısımda mihrap
önü kubbesi vardır. Kubbeye geçişlerde de çini
mozaik süsleme mevcuttur. Kündekari tekniğindeki minber önemlidir. Yapının avlusunda
iki türbe yer almaktadır. Türbelerden II. Kılıç
Arslan’a ait olan on gen planı ile Anadolu’da
ünik olmasının yanı sıra içinde Selçuklu hane35

Neslihan Asutay, “ Konya Alaaddin Camisi Yapım
Evreleri Üzerine Düşünceler”, METU JFA 2006/2, s.
113.
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Konya Sahip Ata Cami Taçkapısı

danına ait kabirler ve bunların çini süslemeli
sandukaları ile önemlidir.
Konya Sahip Ata Cami ünlü Vezir Sahip
Ata Fahreddin Ali baniliğinde inşa edilmiş olan
külliye içerisinde yer almaktadır. Külliyede caminin dışında türbe, hanikah, hamam, çeşme
ve dükkanlar mevcuttur. Cami külliyenin ilk
birimi olup 1258 yılında Mimar Kelük b. Abdullah tarafından inşa edilmiştir.36 Günümüzdeki yapı sonradan inşa edilmiştir ve orijinal
yapıdan mihrap duvarı, mihrap ve anıtsal portal
gelebilmiştir. Caminin avlusuna taş, tuğla ve çini
36

Sevgi Parlak, “Sahip Ata Külliyesi”,
Ansiklopedisi, C. 35, İstanbul, 2008, s. 516.

İslam

ELİF CEYLAN EROL/“ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ DARÜŞŞİFÂLAR
VE MEDRESELERİ EĞİTİM-BİLİM VE KÜLTÜR GEZİSİ” DEĞERLENDİRME RAPORU

95

Sivas Şems-i Sivasi Cami

Konya Sahip Ata Cami Mihrabı

malzeme kullanılarak inşa edilen taçkapıdan
girilir. Bu kapı çifte minareli cephe tasarımının
ilk örneğidir. Batıdaki minare günümüzde yıkılmıştır. Portal mukarnas kavsaralıdır. Portalin
üstündeki çifte minarelerin kaide kısımlarında
sebil uygulaması ilk kez bu yapıda görülmektedir. Geometrik süslemelerin hakim olduğu portalin çifte minarelerinden günümüzde ayakta
olanın gövdesi tuğla malzemeli olup çini süslemeleri açısından önemlidir. Avludan sade bir
girişle ulaşılan harim günümüzde ahşap sütunların ayırdığı mihraba dik dört sahınlıdır ve düz
ahşap tavan örtülüdür. Orijinal planda mihraba
dik yedi sahın mihrap önünde kubbe ve orta sahında aydınlık fenerli kubbesi ile derinlemesine
yönelen plan tipinin köşklü alt grubuna dahildir.
Caminin çini mozaik mihrabı dikkat çekmektedir. Mukarnas kavsaralı mihrap nişinde muhtemelen sonraki onarımlarda eklene figürlü çiniler
de mevcuttur.
Sivas Şems-i Sivasi Cami’nin içine girilememiş sadece dış cephesi fotoğraflanmıştır.

Sivas Ulu Cami Minaresi

Yapı 19. yüzyıla aittir. Mihraba paralel üç sahınlı yapı düz tavan örtülüdür.37
Sivas Ulu Cami’nin 1955 onarımı sırasında
bulunan kitabesinde II. Kılıçarslan’ın oğlu Sivas
Meliki Kutbiddin Melikşah zamanında Kızılarslan b. İbrahim tarafından 1197 yılında inşa
edildiği bilgisi mevcuttur. Bazı araştırmacılar ise
37

Mustafa Ünsal, “ Sivas İl Merkezindeki Osmanlı Camileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2006, s. 171.
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Amasya II. Bayezid Cami Mahfil Kalemişlerinden Detay

Amasya II. Bayezid Cami Şadırvan Kubbesinde Yer Alan
Manzara Tasvirlerinden Detay

mimari özellikleri dolayısıyla 12. yüzyıldan daha
erken bir tarihte inşa edildiği görüşünü savunmaktadır.38 Mihraba dik on bir sahınlı ve kufe
plan tarzında bir yapıdır. Malzeme olarak cephelerde ve taşıyıcılarda kagir kullanılmıştır. Düz
dam üzerine kırma çatı örtülü olan yapının revak kısımları onarım geçirdiğini göstermektedir.
Caminin en önemli mimari elemanı minaredir.
Tuğla malzemeli ve çini süslemeli minare devrinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Amasya II. Bayezid Cami, 1481-1486 yılları arasında inşa edilmiş olan külliyenin bir
parçasıdır.39 Külliyede cami, medrese, imaret,
mektep ve türbe yer almaktadır. Mimarı kesin olarak bilinmese de Mimar Hayreddin’in
tasarladığı düşünülmektedir. Cami plan olarak “taphaneli, ters T planlı, çapraz mihverli”
gibi adlarla anılan grupta inşa edilmiştir. Caminin önünde beş gözlü kubbeli son cemaat
revakı bulunmaktadır. Harim kısmı ortada ard
arda iki kubbeli ve yanlarda üç küçük kubbeli
tasarıma sahiptir. Günümde restorasyon ge38
39

Abak, a.g.e, s. 486.

Gönül Cantay, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara, 2002, s. 48.
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Tokat Ali Paşa Cami Giriş

çirmektedir. Caminin son cemaat yerinde bulunan minareler önemlidir. Bu minarelerden
doğudaki silindirik yivlerle hareketlendirilmiş
gövdelidir batıdaki ise palmet motiflerinin ters
düz dizimiyle bezenmiştir. Caminin şadırvan kubbesindeki geç devir manzara tasvirleri
önemlidir. Caminin içinde mahfilde yer alan
ahşap üzerine kalem işleri devrinin motiflerini yansıtmaktadır. Yine yapı içerisinde ve son
cemaat yeri pencere alınlıklarında sıratlı tekniğinde çini kitabeler vardır. Ahşap pencere
kanatları bezeme açısından diğer dikkat çeken
elamanlardır. Yapıda kesme taş malzeme kullanılmıştır. Minber mermerdir. İmaret L plan
şemasına sahiptir ve günümüzde imaret odaları
el sanatlarının yapıldığı mekanlar olarak kullanılmaktadır. Medrese U plan şemasındadır.
Malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır.
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Tokat Ulu Cami Güney Revak Görüntüsü

Tokat Kazancılar Mescidi

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi

Aksaray Pir Ali Sultan Türbesi

Tokat Ali Paşa Cami 1572 yılına aittir.40
Tek kubbeli, merkezi planlı bir yapıdır. Önde
beş gözlü son cemaat yeri mevcuttur. Kesme
taş malzemeden yapılmıştır. Mukarnas kavsaralı giriş iki renkli taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Taş mihrap ve minberi vardır.
Tokat Ulu Cami Selçuklu devrine ait olmakla birlikte deprem ve yangın neticesinde
harap olunca 1679 yılında aslına uygun olarak
yenilenmiştir. İlk yapının 12. yüzyıla ait olduğu
düşünülmektedir.41 Yapının kuzey cephesinde
son cemaat revakı yer almaktadır. Bu revak uygulaması güney cephede de mevcuttur. Mihraba dik üç sahınlı yapı ahşap tavan örtülüdür.
Tavan kasetleme tekniğinde olup merkezde
yer alan kare göbek kısmı geometrik ve bitkisel kalemişleri ile süslenmiştir. Yapının harim
kısmında yer alan kalemişleri geç devir özelliği
taşımaktadır.
Tokat Kazancılar Mescidi 1518 yılına aittir.42 Kare planlı tek kubbeli mescidin içine gi-

rilememiştir. Sade düzenlemeye sahip cephenin en üstünde daire formundaki kitabe dikkat
çekmektedir.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Cami, 1726
yılında Mimar Mehmed Ağa tarafından inşa
edilmiştir.43 Aslında bir külliye içerisinde yer
almaktadır. Külliye cami, medrese, mektep, kütüphane, imaret, hamam, han ve bir de çeşmeden oluşmaktadır. Cami tek kubbeli ve merkezi
planlıdır. Mihrap önü kısmı taşkındır. Caminin
önünde beş gözlü son cemaat revakı yer almaktadır. Caminin yer aldığı avlunun alt kısmında
kervansaray olarak nitelenen birimler bulunmaktadır.

40

41
42

Ekrem Anaç, “Ali Paşa Cami”, Kümbet Dergisi, 17,
s.13-14.
Abak, a.g.e, s. 542.

Yapı cephesinde yer alan bilgilendirme kitabesinden
alınmıştır.

Türbeler
Aksaray Pir Ali Sultan Türbesi, Pir Ali Aksarayi Hazretlerine ait türbedir. Kendisi Melamiyye şeyhidir. 1538 yılında dünyaya gelmiştir.
Türbenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir.44 Plan olarak kare planlı, sivri kubbeli bir yapıdır. Kesme taştan inşa edilen yapıda
süsleme yoktur.
43
44

Cantay, a.g.e,s. 96.

Taylan Köken, “Aksaray Ziyaretgâhları”, www.sosyodenemeler.blogspot.com, 07/08/2017, sa. 16:30, s. 14.
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Amasya Kadılar Türbesi

Amasya Torumtay Türbesi

Amasya Halifet Gazi Türbesi

Amasya Halifet Gazi Türbesi’nin 12091210 yıllarında medrese ile birlikte inşa edilmiş olması muhtemeldir.45Sekizgen prizmal
gövdeli ve pramidal külahlı planda inşa edilmiştir. Mukarnas kavsaralı portal ve bu cephedeki geometrik süslemelerle özel bir taş işçiliği
sergilemektedir. Giriş üstünde ortada bir sütun
ile ikiye ayrılan pencere uygulaması mevcuttur.
Amasya Kadılar Türbesi 14. yüzyıl ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.46 Eyvan türü
plana sahip olan türbe tonoz örtülüdür ve sivri
kemerle dışa açılmaktadır.
Amasya Torumtay Türbesi, 1278-1279 yılına ait bir yapıdır.47 Dikdörtgen planlı türbenin
girişine basamaklarla ulaşılmaktadır. Sade sivri
kemerli giriş iki yanda bitkisel bezemeli başlıklara sahip sütuncelerle sonlanmıştır. Girişten
sandukaların bulunduğu kısma ulaşılmaktadır.
Türbenin Gök Medrese Cami’ye bakan cep45

46

47

Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara,
2015, s. 69.
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/amasya/gezilecekyer/kadilar-turbes 07/08/2017, sa. 16:30
Önkal, a.g.e, s. 316.
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hesi iki yandan üst seviyede kabartma palmet
süslemeli köşe sütunlarıyla sınırlanmıştır. Yine
cephelerde panolar halinde özellikle rumi ve
palmet motifinden oluşan kabartma süslemeler
göze çarpmaktadır.
Çorum Kereb-i Gazi Türbesi, Hıdırlık Caminin avlusunda bulunmaktadır. Avluda aynı
zamanda büyük bir hazire yer almaktadır ve
hazirede bulunan bazı şahideler tasavvuf kültürü açısından önemli olan tac-ı şerif şeklindeki başlıklarıyla dikkat çekmektedir. Cami
1889 yılında yaptırılmıştır.48 Türbe plan olarak
dikdörtgen planlıdır ve basık kubbe ile örtülüdür. Önde dört gözlü revak kısmı bulunmaktadır. Herhangi bir süsleme unsuru yoktur.
Türbe etrafındaki hazirede yer alan şahideler
önemlidir.
Divriği Naib Kümbeti, 1291 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen gövdeli pramidal külahlı bir
türbedir. Süsleme unsuruna rastlanmamıştır.
Divriği Sitte Melik Türbesi üzerinde yer
alan iki kitabeden 1194 tarihli olan yapının
inşa tarihini; 1196 ise Şahinşah’ın vefat yılını göstermektedir. Mimar olarak sadece baba
48

Çorum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları,
Çorum, 2013, s. 58.
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Çorum Kereb-i Gazi Türbesi

Divriği Naib Kümbeti

adı olan Behram okunabilmektedir.49 Sekizgen
planlı bir yapıdır. Gövde üst seviyede bir geometrik bir mukarnas bir de yazının oluşturduğu üç bordürle kuşatılmıştır. Giriş mukarnas
kavsaralı olup geometrik bir bordürü vardır.
Girişin iki yanında kalan cephelerde ince uzun
istiridye yivli kavsarası olan iki niş mevcuttur.
Kayseri Döner Kümbet’in kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 1285 yılı civarına yani
13. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilmektedir.50 Prizmal kaide üzerine silindirik gövdeli
ve konik külah örtü bir yapıdır. Gövde sivri
kemerlerle çerçevelere ayrılmış ve bunların içerisine geometrik, figürlü bezemeler yerleştirilmiştir. Özellikle figürün yoğun olarak kullanılması bakımından dikkat çekmektedir.
Kayseri Huand Hatun türbesi caminin kuzey batı köşesinde yer almaktadır. 1260-1270
civarına tarihlendirilmektedir.51Türbenin içerisine giriş ise medrese kısmından sağlanmaktadır. Mukarnas dolgulu kaide üzerine sekizgen
planlı türbenin gövdesi her kenarda bezemeli
sütunlarla sınırlanmış ve cepheler sivri kemer49
50
51

Divriği Sitte Melik Kümbeti

Önkal, a.g.e, s. 47.

Önkal, a.g.e, s. 172.
Önkal, a.g.e, s. 117.

Kayseri Döner Kümbet
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Konya Gömeç Hatun Türbesi

Kayseri Huand Hatun Türbesi

Kayseri Huand Hatun Türbesi’nde Bulunan Sandukalar

lerle hareketlendirilmiştir. Her cephede sivri kemerli ortada bir sütunce ile ikiye ayrılan
küçük pencereler mevcuttur. Bu pencere uygulaması gezi sırasında ziyaret edilen Amasya
Hilafet Gazi Türbesinde de dikkati çekmiştir.
Cepheyi üstte mukarnas sırası çevrelemektedir
ve kemer boşlukları geometrik süslemelerle bezenmiştir. Türbe içerisinde yer alan mihrap nişi
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

sade mukarnas kavsaralı ve geometrik bordürlerle bezenmiştir. Türbe içinde yer alan üç adet
sandukadan ikisinde yazılar mevcuttur.
Konya Gömeç Hatun Türbesi, 13. yy sonu
14.yy başına ait bir yapıdır.52 Plan olarak eyvan tarzındadır. Yapının beden duvarları kale
duvarı gibi dendanlarla çevrilmiştir. Belli bir
seviyeye kadar taş daha sonra tuğla örgü kullanılmıştır. Eyvanın sivri kemerinde ve kemer
alınlıklarında çini malzeme olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Türbenin bulunduğu
kabristanda da tarihi şahideler yer almaktadır.
Konya Kalender Baba Türbesinde herhangi bir kitabe mevcut değildir. Türbenin banisi
olan Ebu Bekr-i Cavlaki 1274 veya 1284 yılında vefat ettiği için türbe de bu tarihlere verilebilir.53Mimarı belli olmayan yapı tuğladan
sekizgen planlı bir yapıdır ve giriş cephesi belli
bir yüksekliğe kadar taş malzeme ile mukarnas
kavsaralı olarak tasarlanmıştır. Türbe yine tuğladan pramidal külahla örtülüdür.
52
53

Önkal, a.g.e, s. 303.
Önkal, a.g.e, s. 140.
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Konya Kalender Baba Türbesi

Konya Kesikbaş Veli Türbesi

Konya Sahip Ata Türbesi

Konya II. Kılıçarslan Türbesi’nde Yer Alan Çini Sandukalar

Konya Kesikbaş Veli Türbesine ait herhangi
bir kitabe ya da kayıt yoktur. Benzer örneklerine
bakılarak 13. yüzyıl ikinci yarısına verilebilir.54
Plan olarak sekizgen gövdeli ve pramidal külah
örtülüdür. Yapı tuğla malzeme ile inşa edilmiştir.
Konya Sahip Ata Türbesi’nin içindeki kemer
üzerindeki kitabede 1283 tarihinde yenilendiği
yazılıdır. Muhtemelen Sahip Ata kendisinden
önce vefat eden iki oğlu için bir türbe yaptırmış,
sonradan burayı bir aile türbesine çevirmek istemiş, bu tarihte türbeyi yeniletmiş ve çinilerle
süsletmiş olmalıdır.55 Kare planlı türbe büyük
bir kemerle dar bir dehlize açılmakta ve bu açıklık hanigaha bağlantı kurmaktadır. Bu dehliz,

54
55

Önkal, a.g.e, s. 130.
Önkal, a.g.e, s. 330.

dehlize açılan kemer, sandukalar, türbenin iç
kısmında duvarların belli yüksekliğe kadar ola
kısımlarda, kubbeye geçişlerde kubbe eteği ve
göbeğinde sır altı teknikli çiniler çok önemlidir.
Konya II. Kılıç Arslan Türbesi 1192 tarihlidir ve mimarı Hocenli Abdulgaffar oğlu Yusuf ’tur.56 Ongen prizmal gövdeli ve pramidal
külahlı bir türbedir. Anadolu’da bu plan tipine
sahip ünik eser olmasının yanı sıra içerisinde
yer alan çinili sandukaları ile de önemlidir.
Sivas Ahi Emir Ahmed Türbesi 14. yüzyıl
ilk yarısında yaptırılmıştır.57 Plan olarak kare
kaide üzerine sekizgen gövdeli ve piramidal
külah örtülüdür. Mukarnas kavsaralı sade bir
56
57

Önkal, a.g.e, s. 168.

Bora Erdem, “Sivas Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
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Sivas Ahi Emir Ahmed Türbesi

Sivas Ali Tusi Türbesi

girişe sahip olan türbenin gövdesi üst seviyede
kitabe kuşağı ile çevrelenmiştir.
Tokat Ali Tusi Türbesi/Ebul Kasım Türbesi kitabesine göre 1233-1234 yıllarında inşa
edilmiştir.58 Mimarı belli olmayan yapı kübik
gövde üzerinde sekizgen kasnağa oturan basık
külah ile örtülüdür. Tuğladan inşa edilen yapının sokağa bakan cephesinde pencere alınlıkları tuğla ve çini mozaik süslemelidir. Yine bu
cephede kitabelik yer almaktadır.
Sivas Güdük Minare, 1347 tarihli bir mezar
yapısıdır. Eretnaoğlu Şeyh Hasan Bey’in türbesidir.59 Plan itibari ile kübik bir gövde üzerine kümbet şeklinde ikinci bir gövde gibi örtü
sistemi olan yapıdadır. Kare planlı asıl mekanın
altında kripta kısmı yer almaktadır. Asıl mekanda yer alan taş sandukanın üzeri kitabelidir.

Yapının üstü içte kubbe dışta konik külah olup
silindirik ve oldukça yüksek bir kavsara kısmına oturmaktadır. İçte kubbeye geçişler mukarnas dolgulu pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbeye kasnağına geçişlerde ve kasnak kısmında
tuğlaların değişik dizimleri ile elde edilen geometrik süslemeler mevcuttur.

58
59

sans Tezi, Ankara, 2007, s. 88.
Önkal, a.g.e, s. 224.

M. Oluş Arık, “Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, S. 11, 1976, s. 85.
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Kervansaraylar-Hanlar
Kervansaraylar ticaret güzergahlarında kervanların rahatça seyahat etmelerini, barınmalarını sağlayan binalardır. Hanlar da genelde
şehir içlerinde ticaretin yapıldığı kervan mallarının korunduğu yapılardır. Kervansaray yapıları genelde sultanlar ya da vezirler tarafından
inşa ettirilmiştir.
Aksaray Sultan Hanı, avlu ve kapalı birimden oluşan bir plandadır. Sultan hanlarının en
büyüklerinden olan bu han 1229 yılında Sultan Alaaddin Keykubat tarafından mimar Muhammed b. Havlan el Dımışki’ye yaptırılmış-
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Aksaray Sultan Hanı Taçkapısı

Aksaray Sultan Hanı Kapalı Birim Taçkapısında Yer Alan
Figürlü Süslemelerden Detay
Sivas Güdük Minare

tır.60 Bu mimar aynı zamanda Konya Alaaddin
Cami’nin batı kısmını da inşa etmiştir. Avlu
etrafı revaklıdır. Gerek avlunun gerek kapalı
kısmın girişleri taçkapı olarak ele alınmıştır.
Avlu kapısı cepheden taşkın olup mukarnas
kavsaralıdır. Kapının lentosu ve mihrabiyeler
adeta Şamlı mimarın izini yansıtırcasına iki
renkli taş geçmelerle süslenmiştir. Bordürler
bitkisel ve geometrik bezemelidir. Kapının
iki yanında yer alan sütunceler Konya Karatay Medresesini anımsatmaktadır. Avlunun
ortasında dört ayağa oturan yani bir baldaken
üzerine yükselen köşk mescid bulunmaktadır.
Kapalı kısmın kapısı da mukarnas kavsaralı bir
taçkapı niteliğindedir. Bordürlerde geometrik
ve bitkisel süslemenin yanı sıra en üst kısımda
balık figürleri mevcuttur.
Obruk Hanı, 13. yüzyıl ortalarına tarihlenmektedir.61 Avlu ve kapalı kısımdan oluşan
60

61

Aynur Durukan, “Aksaray Sultan Hanı”, Anadolu
Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Hakkı Acun ed.),
Ankara, 2007, s. 141.
Ali Baş,“Obruk Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Hakkı Acun ed.), Ankara, 2007, s. 347.

Obruk Han Genel Görüntüsü

plana sahiptir. Mescidi portalin üzerindedir.
Yapının girişi üzerinde yer alan dendanlar adeta kale görüntüsü kazandırmaktadır. Kesme taş
malzeme ile inşa edilen yapının içine girilememiştir. Dış duvarlarda görüldüğü kadarıyla
devşirme malzeme kullanılmıştır.
Zazadin Hanı, 1237 yılında Sadeddin Köpek baniliğinde inşa edilmiştir.62 Açık ve kapalı
birimden oluşan bir handır. Yapının portali iki
renkli taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Yapının revaklı avlusu mevcuttur. Mescit kısmı portalin üzerindedir. Diğer bu plandaki hanlardan
62

Mustafa Önge, “Zazadin Han (Sadeddin Köpek
Kervansarayı)”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Hakkı Acun ed.), Ankara, 2007, s. 195.
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Zazadin Han Avludan Görüntü

Çorum Veli Paşa Hanı Üç Katlı Birimin Avludan Görüntüsü

Çorum Veli Paşa Hanı Genel Görüntüsü

Ezine Hanı Genel Görüntüsü

farklı olarak kapalı kısım ile avlu kapısı simetrik değildir ancak mimari açıdan benzer inşa
edilmiştir. Orta sahının ortası kubbe ile diğer
kısımlar tonoz ile örtülmüştür. Mescit kısmının mihrabı taş işçiliği bakımından önemlidir.
Yapının gerek avlusunda gerek dış cephelerinde çok fazla devşirme malzeme vardır.
Çorum Veli Paşa Hanı 1800 yılı sonlarında inşa edilmiştir.63 Plan olarak iç avlu etrafında iki katlı bir yapıdır. Girişin üzeri üç katlı
olarak tasarlanmıştır. Yapı ilk bakışta ticaret
binasından ziyade sivil mimari örneklerini
anımsatmaktadır. Üç katlı birim sokağa bakan cephede en üst katta üçgen bir alınlıkla
ve balkon kısmıyla sonlanmaktadır. Cephede
üst seviyelerde dönemin süsleme özelliklerini
yansıtan sade çelenk tarzı süslemeler mevcuttur. İç avlu giriş cephesi hariç üç yönde ahşap
direklerin taşıdığı revaklarla çevrilmiştir. Giriş cephesinin üç katlı vurgusu iç avlu tarafında da devam etmekte ve adeta yapıdan ayrı
bir birim gibi ele alınmış izlenimi uyandırmaktadır. Yapının birimleri büyük dikdörtgen

pencerelerle aydınlatılmıştır. Birimlerde düz
tavan örtü sistemi kullanılmıştır.
Ezine Hanı, Amasya-Tokat yolu üzerindedir. Alaeddin Keykubat’ın eşi Mahperi Hatun
tarafından inşa ettirilmiştir. Kesin yapım tarihi
bilinmeyen yapı 13. yüzyıla tarihlenmektedir.64
Yalnızca kapalı kısımdan oluşan plana sahiptir. Moloz taş duvar tekniği ile inşa edilmiş bir
yapıdır. Üç sahınlı yapı orijinalliğini yitirmiştir.
Sarı Han, 13. yüzyıl ilk yarısına verilmektedir.65 Plan olarak açık ve kapalı birimden oluşan
tiptedir. Yapının mescidi portalin üzerinde yer
almaktadır. Mescide mukarnas kavsaralı geometrik süslemeli bordürlü girişle ulaşılmaktadır.
Mukarnas kavsaralı mihrap nişi geometrik süslemeli bordüre sahiptir. Mescidin örtüye geçişte
mukarnas dolgulu tromplar kullanılmıştır. Mukarnas kavsaralı taç kapıda girişin basık kemeri
iki renkli taş işçiliğine sahiptir. Portal onarım
görmüştür. Alt seviyede bordüre ait geometrik
süsleme yer almaktadır. Taçkapı mihrabiyeleri

63

Ömer İskender Tuluk, “Çorum’da Sıradışı Bir Han
Yapısı Üzerine Gözlemler: Veli Paşa Hanı-Anadolu
Oteli”, METU JFA, 2009/1, s. 101.
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http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/amasya/gezilecekyer/ezne-pazar-hani, 07/08/2017, sa. 16:34

Abdullah Karaçağ, “Avanos Sarı Han”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Hakkı Acun ed.),
Ankara, 2007, s. 212.
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Sarı Han Taçkapısı

Sivas Behram Paşa Hanı Girişi

Sarı Han Avludan Giriş Cephesi ve
Mescid Kapısının Görüntüsü

Mahperi Hatun Kervansarayı Giriş Cephesi

istridye yivli kavsaraya sahiptir. Avluya girilince
solda revak uygulaması varken diğer yönde her
birine mukarnaslı kapılardan girilen odalar sıralanmaktadır. Kapalı kısmın girişi de taç kapı
tarzındadır ancak mukarnaslı değildir.
Sivas Behrampaşa Hanı, Sivas Valisi Sağır
Behram Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılmıştır. Kuzeyinde bir de hamam vardır.66 Plan
olarak açık avlulu ve iki katlıdır. Günümüzde
onarımda olduğu için içerisine girilememiştir.
Mahperi Hatun Kervansarayı, 1238 yılın-

da yaptırılmıştır.67 Açık ve kapalı kısımdan
oluşan plana sahiptir. Yapıya geometrik süslemeli portalle ulaşılmaktadır. Mescid kısmı
portalin üzerindedir. Kesme taş malzeme ile
inşa edilmiş yapının sivri kemerli taçkapısında
özgününde geometrik süslemelerin olduğunu
bildiren süslemeler mevcuttur. Kapının sol
tarafında ise cephede bir çeşme ve kitabe yer

66

Hakkı Acun, “Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin

67

Listesi ve Turistik Değerleri”, Vakıflar Dergisi, 20,
1988, s. 189.
Serkan Sunay,“Tokat-Pazar Mahperi Hatun Kervansarayı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları,
(Hakkı Acun ed.), Ankara, 2007, s. 256.
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Mahperi Hatun Kervansarayı Avlu ve Kapalı Kısım
Girişinin Görüntüsü

Sivas Eğri Köprü

Tokat Taş Han Avlusu

Tokat Pazar Köprü

Aksaray Debbağlar Köprüsü

lık göstermektedir. Anadolu Selçuklu devrinde
Anadolu önemli bir ticaret merkezidir ve bundan dolayı da çok sayıda köprü vardır.
Aksaray Debbağlar Köprüsü, Debbağlar
Mahallesinde olduğu için bu ismi almıştır.
Köprünün kitabesi yoktur. Selçuklu devrine
aittir.69 Üç gözlü bir köprüdür.
Sivas Eğri Köprü, Kızılırmak üzerine kurulmuş bir köprüdür. Sivas-Malatya yol güzergahında yer almaktadır. Selçuklu devrine ait bir
köprüdür. Değişik devirlerde onarılmıştır.70On
sekiz gözlü köprüdür. Üzerinde namazgahı
vardır ve bir de kitabesi mevcuttur.
Tokat Pazar’da Köprü muhtemelen Mahperi
Hatun Kervansarayı ile aynı tarihte yapılmıştır.
Beş gözlü köprü kesme taştan inşa edilmiştir.
Günümüzde sağlamdır ve kullanılmaktadır.

almaktadır. Kapının köşe sütuncelerinde başlıklarda bitkisel motiflerin arasındaki üzüm
salkımı süslemeleri dikkat çekmektedir. Yapının kapalı birimine de yine sade bir kapı ile
ulaşılmaktadır.
Tokat Taş Han, 1631 yılında yaptırılmıştır.68 Son dönemlerde onarıldığı anlaşılan han
bir avlu etrafında iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Yapıda taş malzeme kullanılmıştır.
Köprüler
Köprüler inşa edildikleri coğrafyanın özelliklerine göre malzeme ve boyut olarak farklı68

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/
Kultur/samsuntokat.pdf 07/08/2017, 07/08/2017, sa.
16:35
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Zaviye ve Dergahlar
Tekke, zaviye, dergah gibi isimlerle anılan
tarikat yapıları Anadolu Selçuklu ve Osmanlı
devrinden kalan örnekleri ile mimari tarihi-

69

70

Aksaray İli Çevre Durum Raporu, (Çed Hizmetleri ve
Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü Haz.), 2012, s.
152.
Acun, a.g.m, s. 190
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Aksaray Melik Mahmud Gazi Hanigahı

mizde önemli yere sahiptir.
Aksaray Melik Mahmut Gazi Hanigahının
banisi Nizameddin Yağıbasan’ın oğludur ve
asıl adı Muzafferid’dir. 1210 yılında Aksaray
emirliği yapmıştır. Darphane olarak da kullanılan hanigahında bir şeyh ve dokuz mürid barındırabilecek vakfiye kurmuştur.71kesin tarihi
bilinmemektedir. Plan olarak erken Osmanlı
devri Taphaneli camilerinin planını anımsatmaktadır. İki katlı olan yapının ortasında kubbeli mekan bunun gerisinde yine kubbeli bir
eyvan ile yanlarda birimlerden oluşmaktadır.
Yapı günümüzde onarılmaktadır.
Çorum Elvan Çelebi Zaviyesi, 1283 yılında
kurulmuştur.72 Dört eyvanlı plana sahip olan
yapının girişinin sağında türbe kısmı bulunmaktadır. Ortası şadırvanlı ve üç eyvanlı geçiş
mekanının dördüncü eyvanı cami olarak kullanılmaktadır.
Konya Sahip Ata Hanigahı, 1279 yılına ait73
tir. Yapıya sivri kemerli, geometrik süslemeleri bordürlerle sınırlanmış bir kapıdan ulaşılmaktadır. Kare planlı üç eyvanlı ve iç avlulu bir
yapıdır. İç avlu ve köşe odalar kubbe, eyvanlar
tonoz örtülüdür. Çini kafesler, çini mozaik süsleme açısından önemlidir. günümüzde müze
olarak kullanılmaktadır.
Konya Mevlana Dergahı, 1273 yılında vefat eden Mevlana’nın türbesi etrafında şekillenen yapılar manzumesi Mevleviyye tarikatının
merkez dergahını oluşturmaktadır. Selçuklu
devrinde türbenin inşası ile başlanan manzu71
72

73

Konya Sahip Ata Hanigahı Giriş Cephesi

Konya Mevlana Dergahı

Tokat Mevlevihanesi Tavan Göbeği Süsleme Detayı

meye beylikler devrinde 1397 yılında bugünkü
dilimli külah yaptırılmıştır. Osmanlı devrinde
ise semahane, mescid, avludaki derviş hücreleri
eklenerek dergah son halini almıştır. 74
Tokat Mevlevihanesi, muhtemelen 1638
tarihinde Yeniçeri Ağası Muslu Ağa tarafından
yaptırılmıştır.75 Mevlevihane binası günümüzde ayaktadır. Bazı eklemeler ve yenilemeler
olsa da Mevlevihane iki katlı ahşap bir binadır.
Alt katta ahşap süslemeli göbekli tavana sahip
74

Köken, a.g.m, s.13.

Semavi Eyice, “Elvan Çelebi Zâviyesi”, İslam
Ansiklopedisi, c, 11, 1995, s. 66.
Parlak, a.g.m, s. 517.
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75

Naci Bakırcı, “Konya Mevlâna Dergahı”, İSTEM,
5/10, 2007, s. 195.; KARPUZ, Haşim, “Mevlânâ Külliyesi”, İslam Ansiklopedisi, c. 29, 2004, s. 448-452.
Mehmet Beşirli, “XIX, Yüzyılın İlk Yarısında Tokat
Mevlevîhânesi ve Gelirleri İle İlgili Sorunlar”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13/2, 2003, s. 342.
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Tokat Sümbül Baba Zaviyesi Girişi

Aksaray Eğri Minare

bir semahane, derviş odaları yer almaktadır.
Tokat Sümbül Baba Zaviyesi, 1292 yılına
tarihlendirilmektedir.76 Avlulu ve tek eyvanlı
zaviyenin kuzeyinde eyvana bağlı bir türbe yer
almaktadır. zaviyenin ana girişi doğuda olup
mermer bir portaldir.

zimleri ile oluşturulmuş, yıldız motifli bir bilezik yer almaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olup
sırlı tuğla malzeme ile dekorasyon sağlanmıştır.

Minareler
Aksaray Eğri Minare’nin diğer bir adı Kızıl
Minare’dir. 1221-1236 yılları arasında yapılmış
olup zaman içerisinde yaklaşık yirmi yedi derece eğilmiştir.77 Kare kaide üzerine silindirik
gövdeli ve tek şerefeli minare kısa bir petek kısmına sahiptir ve petek kubbe ile sonlanmaktadır. Tuğla malzemeden inşa edilen minarenin
gövdesinde yarıya kadar zikzak motifi ile bezenmiştir. Şerefe altında tuğlaların değişik di76

77

http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/sumbul-baba-zavyes, 07/08/2017, sa. 17:06

T. Bayrak, H.M. Yılmaz vd.“Eğri Minarenin Zamansal Davranışlarının İzlenmesi”, Mühendislik Ölçmeleri
STB Komisyonu 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2005, s. 10.
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Darülhadis-Darülhuffaz
Darül Hadis, Darül Huffaz adı verilen bu
yapılar hadis ilminin okutulduğu yerlerdir. Genellikle bir külliye içerisinde yer almaktadır.
Çankırı Taş Mescit, Çankırı’nın güneyinde
kayalık üzerinde yer almaktadır. Darülhadis,
Darüşşifa, Türbe ve Mevlevihaneden oluşan
yapı topluluğundan günümüze darülhadis ve
türbe kısmı ulaşabilmiştir. 1242 tarihinde darülhadis ve türbe birlikte inşa edilmiştir.78 Yapı
iki katlı olarak inşa edilmiştir ve alt katta türbe
kısmı yer almaktadır. Üst kat kubbe ile örtülü bir
orta mekan ve bunun doğusunda ise sandukanın
yer altığı zeminden yüksek bir mekan yer almaktadır. Asıl giriş mukarnas kavsaralı olup bitkisel
bezemeler dikkat çekmektedir. Bu girişe çift
78

Muhammed Görür, “Çankırı Taş Mescit 2011 Yılı
Kazısı”, Turkish Studies, 9/10, 2014, s. 598-599.
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Konya Hasbey Darülhuffazı

Çankırı Taş Mescit Giriş

yönlü basamaklarla ulaşılmaktadır. Merdiven
boşluğunda yer alan basık kapı ile türbe kısmına
ulaşılmaktadır. Mukarnas kavsara ile kapı lentosu arasında kitabelik yer almaktadır. Üst katta
sanduka bulunan kısmın yükseltisindeki duvar
tuğla ve sırlı tuğlanın değişik dizimleri ile süslenmiştir. Sandukanın üzeri günümüzde hasar
görmüş olmasına rağmen sırlı tuğla kaplamalıdır. Yapının arka kısmında kalan Mevlevihane
kısmı günümüzde yeniden inşa edilmektedir.
Konya Hasbey Darülhuffazı, 1436-1437 yılında yaptırılmıştır.79Yapının giriş cephesi belli
yükseklikte taş kaplamalıyken kubbe ve beden
duvarlarının üst kısmı tuğladır. Diğer cepheler
günümüzde taş kaplamalıdır. Kare planlı yapının içinde yer alan çini mozaik mihrap önemlidir. Kaş kemerli girişin üst kısmında kitabelik
yer almaktadır.
Hamam
Hamam, Türk-İslam mimarisi için su ile
ilişkili temizlik yapıları olmakla birlikte önemli sosyal işlevleri de üstlenmiştir. Bilindiği gibi
hamam mimarisi için Roma devri belirleyici

79

Mahmut Akok, “Konya’da Üç Tarihi ve Mimari Eser.
Altınapa Kervansarayı, Hasbey Darülhuffazı ve Selim
II. İmareti”, Türk Arkeoloji Dergisi, XX-I, 1973, s. 7.

Konya Hasbey Darülhuffazı Çini Mihrabı

örnekler verilmiştir. Bizans devrinde de devam
eden hamam mimarisi Türk-İslam mimarisinde İslam dininin gerekleri ile şekillenmiş yani
inancın mimari üzerindeki etkisi ile birer vakıf
yapıları olarak gerek Selçuklu ve Beylikler gerek
Osmanlı devrinde bağımsız ya da külliyelerle
birlikte vazgeçilmez yapılar olmuştur. Soyunmalık, ılıklık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve
külhan bölümlerinden oluşan hamamlar plan
şemalarına göre araştırmacılar tarafından değişik tipolojilere ayrılmıştır. Gezi kapsamında
güzergah üzerinde görülen hamamların içlerine girilmemiş, dıştan fotoğrafları çekilmiştir.
Aksaray Kılıçarslan Hamamı, kentte II. KıA R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ
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Aksaray Kılıçarslan Hamamı

Amasya Mustafa Bey Hamamı

Aksaray Paşa Hamamı

Sivas Kurşunlu Hamamı

lıçarslan tarafından yaptırılan eski yapılardandır.80 Harap durumdaki yapının günümüzde
kazısı yapılmıştır ve onarılmaktadır.
Aksaray Paşa Hamamı, 19. yüzyıla ait bir
Osmanlı devri yapısıdır.81 Yapı Zinciriye Medresesine yakındır. Düzgün kesme taştan inşa
edilen yapının üstü kiremit kaplı kubbelerle
örtülmüştür.
Amasya Mustafa Bey Hamamı, 1436 yılında inşa edilmiştir.82 Yapıda almaşık duvar tekniği kullanılmıştır. Hamamın giriş kapısı kesme taştır. Yapının üstü kurşun kaplı kubbelerle
örtülmüş olup kubbelerde aydınlık için fil gözü
pencereler açılmıştır. Cephelerin üst kısmını
dolaşan kirpi saçak Bursa civarındaki yapıları
anımsatmaktadır.
Sivas Kurşunlu Hamamı, erkekler kısmının
girişinin doğusundaki pencerede yer alan kitabesinde “Bu hamam Selim Han’ın oğlu Sultan Murad’ın zamanında Allah’ın rahmetine
muhtaç Rum Eyaleti emirler emiri Abdullah
oğlu Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır

984 (1576)” ibaresi yer almaktadır.83 Yapı çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Duvarlarda
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Üst
örtü kurşun kaplamalı kubbedir. Günümüzde
faaldir.

80
81
82

Müzeler
Amasya Müzesi, arkeolojik ve etnografik
eserlerin sergilendiği aynı zamanda İslami döneme ait mumyaların bulunduğu bir müzedir.84
Çorum Müzesi, yoğun olarak arkeolojik
eserlerin sergilendiği müzenin yan kısmında
ayrı girişi olan küçük bir salonda zengin etnografik eserler bulunmaktadır. Ayrıca müzenin bahçesinde Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait taş eserler
sergilemektedir.85
Tokat Müzesi, arkeolojik ve etnografik
eserlerin sergilendiği bir müzedir.86
Aksaray Tarihi Halı Merkezinde Aksaray
ve ilçelerinden, köylerinden toplanan eski gele-

83

Uğur, a.g.t, s. 60.

84

Yapının cephesinde yer alan bilgilendirme tabelasından alınmıştır.

85

Uğur, a.g.t, s. 62.
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http://www.sivaskulturenvanteri.com/kursunlu-hamam/ 07/08/2017, sa. 16:40

Mehmet Önder, The Museums of Turkey, Ankara,
1999, s. -37-39.
Önder, a.g.e,s. 129-131.
Önder, a.g.e,s. 366-367.
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Krater, Pişmiş Toprak, Geç Demir Çağı

Alem Örnekleri

Hitit İmparatorluk Dönemine Ait Eserler

Halı Onarımı

neksel halıların toplanıp onarıldıktan sonra satışının yapıldığı bir merkezdir. Aksaray’da Sultan Hanı’nın karşısında yer alan bu merkezde
bir halının onarım aşamalarının yanı sıra yöreye ait geleneksel motiflerle dokunan halıları
görmek ve satın almak mümkündür.

devrine ait eserlerdir. Plan açısından Tokat
Yağıbasan Medresesi, Konya Karatay Medresesi ve Konya İnce Minareli Medreseler kapalı
avlulu örneklerdir. Kayseri Sahibiye Medresesi, Kayseri Gevher Nesibe Medresesi, Kayseri
Huand Hatun Medresesi, Konya Sırçalı Medrese, Sivas Buruciye Medresesi, Sivas Çifte
Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese, Tokat
Gök Medrese ve Aksaray Zinciriye Medresesi
revaklı açık avlulu, eyvanlı plana sahiptir. Tokat Gök Medrese ve Konya Sırçalı Medrese iki
katlı olarak düzenlenmiştir. Aksaray Bedriye
Medresesi L plan şemasında, Çankırı Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı Medreseleri ise iki katlı
ve dönemin konut mimarisine benzer planda
tasarlanmıştır. Süsleme açısından geometrik,
bitkisel motifler, yazı, figür özellikle taçkapılarda kullanılmıştır. Çini süsleme ise minarelerde, iç mekanda duvarların belirli seviyelerinde,
kubbede görülmektedir. Geometrik, bitkisel
motiflerle süslü taçkapılara Aksaray Zinciriye, Kayseri Sahibiye, Konya İnce Minareli,
Konya Karatay, Konya Sırçalı, Sivas Buruciye,
Sivas Çifte Minareli, Sivas Gök, Tokat Gök
Medreseleri taçkapıları buna örnektir. Figür
Konya Sahibiye Medresesi taçkapıyı sınırlayan

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gezi sırasında medrese, darüşşifa, kervansaray, cami, türbe, zaviye, darülhadis gibi Anadolu Selçuklu ve Beylikler devri başta olmak
üzere Osmanlı devrine ait eserler de ziyaret
edilmiştir. Yerinde görülen ve fotoğraflanan
eserler bu raporda kısaca tanıtılarak değerlendirilmiştir.,
Medreselerden Kayseri Sahibiye Medresesi, Kayseri Gevher Nesibe Medresesi, Kayseri Huand Hatun Medresesi, Konya İnce
Minareli Medrese, Konya Karatay Medresesi,
Konya Sırçalı Medrese Sivas Buruciye Medresesi, Sivas Çifte Minareli Medrese, Sivas Gök
Medrese, Tokat Gök Medrese, Tokat Yağıbasan Medresesi Anadolu Selçuklu; Aksaray’da
Bedriye Medresesi, Aksaray Zinciriye Medresesi Beylikler; Çankırı Çivitçioğlu Medresesi,
Çankırı Buğday Pazarı Medresesi Osmanlı
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sütunce başlıklarında, Sivas Gök Medrese giriş cephesinde hayat ağacı motifi üzerinde görülmektedir. Çini süsleme yoğun olarak Konya
yapılarında karşımıza çıkmaktadır. Konya Karatay Medresesi gerek kubbesindeki süslemeleri gerekse duvarlarda belli seviyesine kadar
yükselen çini süslemeleri ile Selçuklu devri çini
sanatının eşsiz örneklerindendir. Konya İnce
Minareli Medrese de gene çininin pencere
alınlıklarında, kitabelerde kullanıldığı çini ve
tuğla süslemenin bir arada görüldüğü örnektir. Konya Sırçalı Medrese ana eyvanda günümüze ulaşan çini süslemeleri ile, Tokat Gök
Medrese de yine avluda iki kat revakları boyunca günümüze oldukça az miktarda ulaşan
çini süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Sivas
Çifte Minareli, Sivas Gök, Konya İnce Minareli medreselerin minarelerinde tuğla ve çini
kullanımı ile elde edilen süslemeler oldukça
önemlidir. Malzeme olarak yapıların genelinde
kesme taş malzeme kullanılmıştır. Konya İnce
Minareli Medresede dış cephede taş kullanılmasına karşın iç mekanda tuğla kullanılmıştır.
Minarelerde tuğla malzeme ağırlıktadır.
Ziyaret edilen dört darüşşifa binası da Anadolu Selçuklu devrine aittir. Plan olarak Divriği Darüşşifası kapalı avlulu medrese planında;
Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası, Sivas Keykavus Şifahanesi ve Amasya Darüşşifası revaklı
açık avlulu, eyvanlı, tek katlı medrese planında
tasarlanmıştır. Süsleme olarak geometrik, bitkisel motifler, yazı ve figür yapıların bezeme
programını oluşturmaktadır. Süslemeler yapıların taçkapısında yoğunlaşmaktadır. Divriği
Darüşşifası portali yüzeyden taşkın plastik etki
yaratan süslemelerle, Kayseri Gevher Nesibe ve
Sivas Keykavus Darüşşifası taçkapısı geometrik süslemelerin ağırlıklı olduğu bezeme programıyla, Amasya Şifahanesi yüzeyden taşkın
rumi ve palmet motifleriyle süslenen portaliyle
önemlidir. Figürlü süsleme Divriği Darüşşifası portalinde günümüzde tahrip olan insan
portreleri, Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifasında portalde arslan, Sivas Keykavus Şifahanesi portalinde arslan ve boğa olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sivas Keykavus Şifahanesi türbe
A R I Ş G E L E N E K S E L T Ü R K S A N AT L A R I D E R G İ S İ

biriminde tuğla ve çini süslemeler önemlidir.
Cami-mescit türü yapılara ait yirmi dört
örnek görülmüştür. Amasya Burma Minareli
Cami, Amasya Gök Medrese Cami, Divriği Kale Mescidi, Divriği Ulu Cami, Kayseri
Gülük Cami, Kayseri Huand Hatun Cami,
Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi, Kayseri Ulu
Cami, Konya Alaaddin Cami, Konya Sahip
Ata Cami, Sivas Ulu Cami, Çorum Ulu Cami
Anadolu Selçuklu; Aksaray Cıncıklı Cami, Aksaray Ulu Cami, Amasya Gümüşlü Cami Beylikler; Amasya Mehmet Paşa Cami, Çankırı
Ulu Cami, Çankırı Buğday Pazarı Cami, Sivas
Şems-i Sivasi Cami, Amasya II. Bayezid Cami,
Tokat ALİ Paşa Cami, Tokat Ulu Cami, Tokat
Kazancılar Mescidi, Nevşehir Damat İbrahim
Paşa Cami Osmanlı devrine aittir. Plan açısından görülen camilerde kufe, merkezi, derinlemesine yönelen, zaviyeli, düz tavan örtülü, tek
kubbeli plan tiplerine rastlanmıştır. Sivas Ulu
Cami ve Konya Alaaddin Caminin doğu bölümü ilk İslam dönemi cami plan tipi olup sonraki devirlerde de uygulanan kufe plan tipinin
örnekleridir. Nevşehir Damat İbrahim Paşa
Cami, Tokat Ali Paşa Cami, Çorum Ulu Cami,
Çankırı Ulu Cami merkezi plan tipinde inşa
edilmiş yapılardır. Aksaray Ulu Cami, Amasya
Burma Minareli Cami, Amasya Gök Medrese Cami, Divriği Kale Mescidi derinlemesine
yönelen plan tipinde inşa edilmiştir. Amasya
Burma Minareli Cami ve Amasya Gök Medrese Cami görünüş itibarıyla ulu cami plan tipini anımsatsa da sahınların ayırdığı birimlerin
eş değerde olmaması bu yapıları derinlemesine
yönelen plan grubuna dahil etmektedir. Divriği
Ulu Cami, Kayseri Gülük Cami, Kayseri Huand Hatun Cami, Kayseri Ulu Cami ve Konya
Alaaddin Cami’nin batı bölümü derinlemesine yönelen plan tipinin köşklü alt grubunu
oluşturmaktadır. Bu yapılardan Konya Alaaddin Cami’de mihrap önü bölümü kubbeliyken
diğerlerinde mihrap önü kubbesinin aksında
harimin orta kısmında adeta açık avlunun yapı
içerisine dahil edilmesi sonucunda ortaya çıkan
iç avlunun aydınlık fenerli kubbe ile örtüldüğü birim mevcuttur. Tokat Kazancılar Mescidi
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ve Amasya Gümüşlü Cami tek kubbeli olarak
inşa edilmiştir. Tokat Ulu Cami, Sivas Şems-i
Sivasi Cami, Konya Sahip Ata Cami, Kayseri
Kalycıoğlu Mescidi, Aksaray Cıncıklı Cami,
Çankırı Buğday Pazarı Cami iç mekanda taş
ya da ahşap taşıyıcıların ayırdığı sahınların
düz tavan örtü ile örtüldüğü yapılardır. Amasya Mehmet Paşa Cami ve Amasya II. Bayezid
Cami Erken Osmanlı mimarisinde dini ve sosyal birçok işlevi bünyesinde barındıran zaviyeli
camiler plan grubundadır. Aksaray Somuncu
Baba Mescidi yan yana iki kubbeli birimden
oluşur ve camiye bitişik, merdivenlerle inilen
bir de çilehane vardır. Yapılarda yoğun olarak
taş malzeme kullanılmakla birlikte Aksaray
Cıncıklı Cami, Amasya Gök Medrese Cami
türbe kubbe kasnağı, Çankırı Buğday Pazarı
Cami minaresi, Divriği Kale Mescidi kapı kemer köşelikleri, Sivas Ulu Cami minaresi, Konya Sahip Ata Cami portaldeki minare, Kayseri
Ulu Cami minaresi tuğlanın kullanıldığı örneklerdir. Süsleme açısından Aksaray Cıncıklı
Mescid cephesi orijinalde tuğla ve çini süslemeliyken günümüzde yapılan yanlış onarımla
özgünlüğünü yitirmiştir. Kayseri Gülük Cami,
Konya Alaaddin Cami, Konya Sahip Ata Cami
çini mozaik mihrabları ile önemlidir. Sivas Ulu
Cami ve Kayseri Ulu Cami minaresindeki çini
kullanımı önemlidir. Amasya II. Bayezid Cami
mahfilindeki kalemişi süslemeleri ve şadırvan
kubbesinde yer alan geç devre ait manzara
tasvirleri önemlidir. Şüphesiz taş süsleme açısından Divriği Ulu Cami kuzey taçkapısı ünik
özellik sergilemektedir. Kapıda yer alan plastik
etki veren büyük boyutlu bitkisel bezemeler
tek örnektir. Öte yandan batı ve doğu taçkapılar da bitkisel ve geometrik süsleme açısından
önemlidir. Aksaray Ulu Cami taçkapısında da
bitkisel taş süsleme yer almaktadır. Tokat Ali
Paşa Cami kapısında yer alan iki renkli taş işçiliği “güneyli” olarak ifade edilen Konya Karatay Medresesi, Konya Alaaddin Cami, Adana
Ulu Cami gibi yapılarda da özellikle de Anadolu’nun güzeyinde yer alan mimari eserlerde
kullanılan programın tekrarıdır. Konya Sahip
Ata Camide avluya giriş veren portal genellik-
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le medrese mimarisinde görülen çifte minareli
tasarımın ilk örneği olması bakımından ve taş
portal üzerinde yükselen tuğla ve çini süslemeleri ile önemlidir. Yine aynı caminin cephesindeki sebil uygulaması da türünün ilk örneğidir.
Divriği Kale Mescidi taşıyıcılarının başlıklarının köşelerde arslan başı şeklinde birleşmesi ve
Divriği Ulu Cami batı taçkapısının iki yanında
yer alan kartal figürleri, Konya Sahip Ata Cami
mihrabında muhtemelen onarımlarda konan
hayvan figürlü çiniler figürlü bezeme açısından
önemlidir. Yapılarda mihrapların yanı sıra minberler de süsleme açısından önemlidir. Konya
Alaaddin Cami minberi Anadolu’da en erken
hakiki kündekari minber örneklerinden olup
Aksaray Ulu Cami, Çorum Ulu Cami, Kayseri
Ulu Cami minberleri çakma kündekari tekniğine örnektir. Amasya Mehmet Paşa Cami
minberi mermer olup minber köşk altlığında
yer alan geometrik süsleme dönemin Memluk
süslemelerinde de karşımıza çıkması bakımından önemlidir.
Türbelerden Amasya Halifet Gazi Türbesi, Amasya Torumtay Türbesi, Divriği Naib
Kümbeti, Divriği Sitte Melik Türbesi, Kayseri
Döner Kümber, Kayseri Huand Hatun Kümbeti, Konya Gömeç Hatun Türbesi, Konya
Kalender Baba Türbesi, Konya Kesikbaş Veli
Türbesi, Konya Sahip Ata Türbesi, Konya II.
Kılıçarslan Türbesi, Sivas Ahi Emir Türbesi,
Tokat Ali Tusi Türbesi Selçuklu; Amasya Kadılar Türbesi ve Sivas Güdük Minare Türbesi
Beylikler; Aksaray Pir Ali Sultan Türbesi, Çorum Kereb-i Gazi Türbesi Osmanlı devrine
aittir. Plan olarak Tokat Ali Tusi Türbesi ve
Aksaray Pir Ali Sultan Türbesi kübik gövde
üzerine kubbelidir. Amasya Torumtay Türbesi
ve Çorum Kereb-i Gazi Türbesi dikdörtgen
planlıdır. Amasya Halifet Gazi Türbesi, Divriği Naib Kümbeti, Divriği Sitte Melik Kümbeti, Kayseri Huand Hatun Türbesi, Konya Kalender Baba Türbesi, Konya Konya Kesikbaş
Veli Türbesi, Sivas Ahi Emir Türbesi sekizgen
prizmal gövdeli plana sahiptir. Amasya Kadılar Türbesi, Konya Gömeç Hatun Türbesi ve
Konya Sahip Ata Türbesi eyvan türü plandadır.
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Kayseri Döner Kümbet silindirik gövdelidir.
Konya II. Kılıçarslan Türbesi Anadolu’nun tek
ongen türbesidir. Sivas Güdük Minare türbesi
ise kübik bir gövde üzerine kümbet şeklinde
ikinci bir gövde gibi örtü sistemi olan tasarımı ile önemlidir. Türbelerde genel olarak taş
malzeme kullanılmıştır. Konya Gömeç Hatun
Türbesi, Konya Kalender Baba Türbesi, Konya
Kesikbaş Veli Türbesi, Konya Sahip Ata Türbesi, Tokat Ali Tusi Türbesi, Sivas Güdük Minare tuğla malzemenin kullanıldığı yapılardır.
Süsleme olarak Amasya Halifet Gazi Türbesi
cephesinde geometrik bezemeler dikkat çekmektedir. Amasya Torumtay Türbesinin Gök
Medrese Camiye bakan cephesinde köşe sütuncelerindeki yüzeyden taşkın rumi palmet
süslemeleri önemlidir. Divriği Sitte Melik Türbesi cephesinde yer alan geometrik süslemeler
girişi vurgulamaktadır. Kayseri Huand Hatun
Türbesinde her cepheyi dolaşan geometrik
motiflerin yanı sıra cephenin en üst seviyesindeki mukarnas sırası önemlidir. kayseri Döner
Kümbet geometrik süslemelerin yanı sıra hayat ağacı motifi ve hayvan figürlerinin yoğun
kullanımıyla önemlidir. Konya Sahip Ata Türbesi çini süslemeleri ve sanduklarıyla, Konya
II. Kılıçarslan Türbesi yine çini sandukalarıyla
önemlidir. Tokat Ali Tusi Türbesi cephesinde
tuğla ve çini kullanımıyla oluşturulan bezeme
mevcuttur. Yapılardaki diğer önemli bezeme
unsuru ise yazıdır.
Ziyaret edilen kervansaraylardan Aksaray
Sultan Hanı, Obruk Han, Zazadin Han, Ezine
Han, Sarı Han, Mahperi Hatun Kervansarayı
Selçuklu; Çorum Veli Paşa Hanı, Sivas Behram
Paşa Hanı ve Tokat Taş Han Osmanlı devrine
aittir. Plan olarak Aksaray Sultan Hanı, Obruk
Han, Sarı Han ve Mahperi Hatun Kervansarayı
açık ve kapalı kısma sahip klasik Selçuklu sultan
hanları şemasındadır. Ezine Hanı sadece kapalı
birimden oluşmaktadır. Çorum Veli Paşa Hanı
iç avlulu ve iki katlı kurgudadır. Ticaret yapısından ziyade sivil mimari örneklerini anımsatmaktadır. Tokat Taş Han ve Sivas Behrampaşa
Hanı açık avlulu iki katlı klasik şehir içi hanlarının planındadır. Süsleme olarak geometrik,
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bitkisel, figür ve yazı kullanılmıştır. Süsleme
giriş kapılarında yoğunlaşmıştır. Aksaray Sultan
Hanı açık ve kapalı birim kapılarında geometrik
ve bitkisel süsleme ağırlıklıdır. Kapalın kısmın
bordüründe balık figürü önemlidir. Zazadin
Han iki renkli taş işçiliği ile önemlidir. Kervansarayların önemli birimlerinden olan köşk mescitler Aksaray Sultan Hanında avlu ortasında,
Sarı Han, Zazadin Han, Mahperi Hatun Kervansarayında ise girişin üzerindedir. Malzeme
olarak, muhkem olması gereken yapılar olduğu
için, taş kullanılmıştır.
Köprülerden görülen üç örnek de Selçuklu
devrine aittir. Aksaray Debbağlar Köprüsü üç;
Sivas Eğri Köprü on sekiz; Tokat Pazar Köprü
beş gözlüdür. Taş malzeme kullanılmıştır. Bezeme yoktur.
Zaviye ve dergahlardan Aksaray Melik
Mahmut Gazi Hanigahı, Çorum Elvan Çelebi
Zaviyesi, Konya Sahip Ata Hanigahı, Konya
Mevlana Dergahı, Tokat Sümbül Baba Zaviyesi Selçuklu; Tokat Mevlevihanesi Osmanlı
devrine aittir. Konya Sahip Ata Hanigahı çini
süslemeleri ile önemlidir. Tokat Mevlevihanesi ahşap tavan göbekleri ile süsleme açısından
dikkat çekmektedir.
Darülhadis ve darülhuffaz türü yapılardan
Çankırı Taş Mescid Selçuklu, Konya Hasbey
Darülhufafzı ise Beylikler devrine aittir. Her
iki yapı da tek kubbelidir. Konya Hasbey Darülhuffazı giriş cephesi süslemeleri ve çini mozaik mihrabı önemlidir.
Gezi sırasında ziyaret edilen yapıların tarihçelerinin, plan, mimari ve süsleme özelliklerinin kısaca tanıtıldığı raporumuzda yapı
türlerine göre yapılan genel değerlendirme
neticesinde bazı genel sonuçlara ulaşılmıştır.
Buna göre Anadolu Selçuklu ve Beylikler devrinde yapılarda taş ve tuğla malzeme yer yer
bir arada bazen ise ayrı kullanılmıştır. Tuğla
malzeme ağırlıklı olarak minare, kubbe, tonoz,
eyvan gibi mimari elemanlarda kullanılmıştır.
Süslemede taş, tuğla, çini malzeme ile yapılan
geometrik, bitkisel, figürlü süslemelerin yanı
sıra yazı da mimari süslemede kullanılmıştır.
Çini mihraplarda, minarelerde, kubbe ve pen-
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cere alınlıklarında bazen de iç mekanda duvarlarda ve sandukalarda yoğun olarak tercih
edilmiştir. Taş süsleme daha çok giriş cephelerinde taçkapılarda yoğunlaşmıştır. Tuğla minarelerde, kubbelerde çoğunlukla çiniyle birlikte
süsleme kompozisyonları oluşturmuştur. Sosyal yaşamın gerekli kıldığı her alanda zengin
mimari örneklerin günümüze geldiği Selçuklu
ve Beylikler devrinde yapılar mimari kimliğini inşa edildikleri şehrin malzeme olanakları,
bani, sanatçı ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde kazanmıştır.
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Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale,
öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların
yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir.
• Metin içindeki göndermeler, yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı ve
sayfa numarası olmak üzere parantez içinde şu şekilde yazılır: (F.
Köprülü 1932:120), (B. Moran 1994:130), (O. Aslanapa 1987:25),
(O. Arık 2007:25), R. Arık (2007):75) Cümle içinde yazarın adı
geçmiş ise parantez içinde tekrarlanmasına gerek yoktur: Örneğin
Fuat Köprülü’nün eserinde bahsettiği gibi (1932:120).
• Birden fazla yazarlı yayınlarda isimler metin içinde şu şekilde gösterilir: (Jameson ve Habermas, Lyotard:1990).
• Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a,
1980b) şeklinde gösterilir.
• Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa
künyede mutlaka gösterilmelidir.
• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde,
yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmemiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
• Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik
olarak aşağıdaki şekilde yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin
sayfa aralıkları belirtilmelidir.
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