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 Çağdaş belediyecilik anlayışının gereği, Türk sanatının 
yükselişi için yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini 
daha ekliyoruz: Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Aka-
demisi. İlçemizde Akademi ile beraber gelenekten besle-
nen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen eşsiz bir yolcu-
luk başlıyor. 
 SKSM’de (Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi) gelenek-
sel sanatlara hizmet etmek amacıyla yeni bir oluşuma 
imza atacağımız “Geleneksel Sanatlar Akademisi” yeni 
bir sistem ve anlayışla eğitimler, projeler, seminerler ve 
sergiler düzenleyerek geleneksel sanatların eğitim ala-
nında nitelikli bir merkezi olacaktır.
 Önemli bir proje olarak başlattığımız Geleneksel Sa-
natlar Akademisi’nde yapılan çalışmalarda nitelikli bir 
mekân elde etme düşüncesi ile çalışmalarımızı sürdür-
dük. Çalışmalarımızın sonucunda geleneksel sanatların 
atölye geleneğine uygun son derece şık, nitelikli ve çağdaş 
bir dekoratif çizgi elde ettik. Akademi’de danışman hoca-
larımızın kendi adlarına özel atölyeler açarak, geleneksel 
atölye ortamı ve atmosferi oluşmasına katkı sağladık.
 Geleneksel sanat üstatlarının danışmanlığında yürü-
tülecek olan eğitimlerde “usta-çırak” eğitiminin çağdaş 
modelini ortaya koyuyoruz. Geleneksel sanatlarımız 
yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi ile eserler üretip 
varlığını devam ettirdi. Usta, çırağını belirli sınamalar-
dan geçirdikten sonra kabûl etti ve tüm bildiklerini öğ-
reterek sanatının devamlılığını sağladı. Şüphesiz kültür 
sanat tarihimizde değerli sanat ve zanaat ehlinin yetiş-
mesinde bu sistem önemli rol oynamıştır. Böylece çağ-
lar süren bir devinim sayesinde sanat, insan yaşamının 
merkezinde oldu. 

Gelenekten Geleceğe
Bi̇r Köprü
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 Yüzyıllar boyunca büyük emeklerle bizlere kadar ulaştırı-
lan geleneksel sanatlarımızdan “Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, 
Çini, Katı’, Cilt” gibi sanatlarımızın eğitim ve öğretiminin 
yanında bu derslerimizi destekleyecek “Kâğıt Restorasyonu, 
Osmanlıca, Arapça” çağdaş tasarımları ortaya koymakta yar-
dımcı olacak “Temel Sanat İlkeleri, Kaligrafi ve Bilimsel Bit-
ki İllüstrasyonu” dersleri verilecektir. Eğitimini vereceğimiz 
derslerin yanında her ay yapılacak Klasik Sanatlar Seminer/
Sohbet programları ile geleneksel sanatların üstatlarını mer-
kezimizde ağırlayacağız. Bu programlar ile sadece uygulama-
da değil, teoride de sanat eğitimleri sürdürülerek geleneksel 
kültür birikimi ve derinliği ele alınacaktır.
 Gerek verilecek eğitimin kapsamı, gerekse usta isimle-
ri buluşturacak olması Küçükçekmece Belediyesi SKSM’de 
(Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi) Geleneksel Sanatlar 
Akademisi’ne alanında tek olma özelliği kazandırıyor. 
Usta sanatkârlarımız ile beraber yola çıkarak sanat biri-
kimlerinin ışığı ile daha doğru ve niteliği yüksek işler or-
taya çıkarmak bizim öncelikli hedefimizdir.
 Uzun çalışmalarımızın ürünü olan “Geleneksel Sanat 
Akademisi”nin, kültüre ve sanata hizmet amacıyla bir ara-
ya gelen sanatkârlarımızın da katkılarıyla, hak ettiği yük-
sek nitelikli konumuna ulaşacağına inanıyorum.
 Bu gayretli çalışma süresince desteklerini bizden esir-
gemeyen, heyecanımızı bizlerle paylaşan ve geleneksel 
sanatlarımızın daha nice yıllar boyunca geleceğe güvenle 
aktarılmasını sağlayacak olan tüm ustalarımıza teşekkür-
lerimi bir borç bilirim…

Aziz YENİAY
Küçükçekmece Belediye Başkanı
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[Hattat]

Davut Bektas
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 Hat sanatını eskiler “Cismani aletlerle yapılan ruhi bir 
hendesedir.” diye tarif etmişlerdir.  Günümüz Türkcesiyle 
söyleyecek olursak; manevi yani soyut bir yapının, güzelli-
ğin somut aletlerle meydana getirilmesidir. Bu bakımdan 
“hat sanatı” için “soyut resim sanatı” diyenler de olmuştur.
 Gerçekten de bu sanatın eski yazıyı okumasını bilme-
yenlerin, ne yazıldığını anlamayanların ve gayrimüslimlerin 
bile hayranlıkla izledikleri kendine has bir büyüsü olduğu 
muhakkaktır.
 En genç sanat dallarından bir tanesi olan hat sanatı sa-
dece bin seneyi biraz aşan bir geçmişe sahiptir. Şiir, resim, 
mimari gibi sanat dallarının milyonlarca yıllık geçmişi oldu-
ğunu düşündüğümüz zaman hat sanatının ne kadar hızlı 
bir gelişim süreci içerisinde olgunlaştığını anlayabiliriz. 
 İslâm dininin okuma yazmaya ve bilgiye büyük önem ver-
mesi ve Hz Muhammed’e (SAV) gelen ilk vahyin “Oku!” em-
riyle başlaması İslâm sanatkârlarının en önemli motivasyonu 
olmuştur. Özelde Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’i ve genelde 
yazıyı en güzel bir biçimde yazmak için sanatkârlar ve bilgin-
ler bütün hünerlerini ortaya koymuşlardır. Bugün hattatların 
öğrenmekte ve uygulamakta bile binbir zahmetle muvaffak 
olabildikleri bu estetik yapıyı ortaya çıkaran ve geliştiren in-
sanlar ve kurumlar hayrete şayandırlar. Şüphesiz diğer sanat 
ve bilim alanlarında ortaya çıkmış olan bilgi ve birikimlerden 
faydalanılmıştır. Ancak hat sanatının bu kadar etkileyici ol-
ması; böyle yüksek bir güzellik ve estetik bütünlüğün kısa 
süre içerisinde ortaya çıkması düşündürücüdür. Bu gelişme-
ler, İslâm sanatkârlarının olağanüstü gayretleri neticesinde 
Yüce Allah’ın yardımına mazhar olduklarını ve bunun da 
Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesi olduğunu düşündürmektedir. 
 Son derece kesin ve matematiksel, kompleks ve mükem-
mel diyebileceğimiz kuralları olan hat sanatı aynı zamanda 
Arap harflerinin esnek bir yapıya sahip olması; kelimenin 
içerisinde yer alan harflerin pozisyonlarına göre sürekli de-

Hat
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ğişime uğramaları ve terkibe uygun olması dolayısıyla âdeta 
sonsuz varyasyon imkânı vermektedir. Bu itibarla hat sana-
tı, müstakil bir sanat dalı olarak kabûl edilmektedir. Kitap 
sayfaları arasında veya  levha olarak duvarlarımızda en kü-
çük hâliyle rastladığımız bu sanat, bazen mimari eserlerde 
kitabe olarak  ve bazen de devasa boyutlarıyla anıt olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Genellikle siyah mürekkeple yazılan 
bu sanatı, renklerini zeminindeki kâğıtların renklerinden 
ve etrafını süsleyen tezhip, ebru gibi diğer İslâm sanatların-
dan almaktadır. 
 Tarihçesi Kur’an-ı Kerim’in indirilmesiyle birlikte başla-
mış olsa da, bugünkü hâliyle bahsettiğimiz ve daha çok sü-
lüs, nesih, talik diye anladığımız hat sanatı Abbasiler (750-
1250) ve Osmanlılar (1300-1900) dönemlerinde en büyük 
merhalelerini katetmiştir. Abbasiler döneminde pek yüksek 
bir sanat seviyesine çıkarılmış olan hat sanatı Osmanlı hat-
tatları eliyle mükemmel bir kıvama ulaşmış ve abideleşmiş-
tir. Çeşitli coğrafyalar, kültürler ve ihtiyaçlar neticesinde hat 
sanatında farklı üslûplar ve yazı çeşitleri ortaya çıkmıştır. 
 Bu sanatı icra edenlere “hattat” denilmektedir ve toplum 
içerisinde her zaman saygın bir konumları olagelmiştir. Ta-
rih boyunca hat sanatı “meşk” yoluyla, “Hoca”nın belli bir 
silsile ile öğrencisine dersleri göstermesi ve öğrencinin ders-
leri tek tek uygulamalı olarak öğrenmesi ve geçmesi sürecini 
kapsar. Eğitim dönemini tamamlayan namzetlere “icazet” 
adı verilen, şimdiki anlamda bir “diploma” hocası tarafın-
dan verilmektedir. Böylece o kişi, eserlerinin altına imza 
atma selahiyeti ve bu sanatı öğretme yetkisi kazanmış olur. 
 Hattatlar, başarılarının kendilerinden olmadığını, bu-
nun Yüce Allah’ın bir lütfu olduğunu düşündükleri için im-
zalarını devamlı olarak tevazu içerisinde ve acziyetlerini iti-
raf ederek atmayı bir gelenek hâline getirmişlerdir.

Hattat Ahmed Koçak
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 1963 yılında Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk kö-
yünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Ada-
na İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1992’de İstanbul 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.  İstanbul Barosu’na 
avukat olarak kayıtlıdır. 
 Lise yıllarında hat sanatını tanıdı ve öğrenmeye karar 
verdi. 1981 yılı sonlarında yüksek tahsil vesilesiyle İstan-
bul’a geldi. Merhum Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincani) 
kısa bir süre sülüs, ve 1982’den itibaren de Hattat Hasan 
Çelebi’den sülüs, nesih ve rik’a meşk ederek 1994’te ica-
zet aldı. 
 Eski üstadların özellikle de Sami Efendi ve Hamid 
Bey’in eserlerini inceleyerek ve günümüz hattatlarından 
da faydalanarak çalışmalarını celi sülüs üzerinde yoğun-
laştırdı. Hattını geliştirmesinde, Üstad Mustafa Uğur 
Derman Bey’in birer nüshasını verdiği Sami Efendi’nin 
Yeni Camii Sebili yazıları ve Şevki Efendi’nin Elif Kaside-
si’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ayrıca 2002’den iti-
baren rahmetli Prof. Dr. Ali Alparslan`ın vefatına kadar 
kendisinden talik ve divani meşk etmiştir. Hâlen,  Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim görevlisi-
dir. Hat sanatı ile fiilen uğraşmanın yanında yurt içi ve 
uluslararası çeşitli hat yarışmalarında jüri üyeliği yap-
maktadır.

Davut Bektaş
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Davut Bektaş
Celî Sülüs  “Levha - Ayet-i Kerîme”
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Davut Bektaş
Hat “Talik Levha”  Tezhip: Sümeyra Koçak

32.2 x 25.2 cm, 2003
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Davut Bektaş
Hat. “Hat Karalama” Tezhip: Sümeyra Koçak
23 x 28.3 cm,  2003
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[Hattat]

Ahmed Koçak



20

 Elazığ’da doğdu. Elazığ İmam Hatip Lisesi ve Mimar 
Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölü-
mü’nü bitirdi. 
 Çeşitli Endüstriyel Tasarım ödülleri aldı; 10 yıl Çanak-
kale Seramik (Vitrifiye), Beymen Academia’da (Mobil-
ya) gibi çeşitli kurumlarda tasarımcı olarak çalıştı. Yerli 
tramvay aracı ve şehir mobilyaları tasarımları yaptı.
 2001’de Davut Bektaş’tan sülüs nesih,  Prof. Dr. Ali 
Alparslan’dan talik derslerine başladı. 2006’da Ali Alpars-
lan Hoca vefat edince bir süre Tahsin Kurt’un derslerine 
devam etti.
 2007’de Davut Bektaş ve Hasan Çelebi hocalardan 
“sülüs nesih icazeti” aldı. 2009 - 2011 arası 3 sene Da-
vut Bektaş’ın Süleymaniye Kütüphanesi’nde asistanlığını 
yaptı. Medine, Dubai, Doha, Cezayir, İstanbul ve Anka-
ra’da çeşitli karma sergilere katıldı. 
 “Dubai buluşması” (2009) Çeşitli ülkelerden 30 sanat-
çı tarafından yazılan Ramazan Mushafı yazımına iştirak 
etti, Medine Mushaf Buluşması 2010’a katıldı. Cezayir 
Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali 2013’e katıldı.
 Hat sanatını incelediğinde almış olduğu modern tasa-
rım ve sanat eğitiminin izdüşümünü geçmiş hat sanatı 
eserlerinde görerek bu alanda çalışmaya başlamıştır. Hat 
sanatını modern bir sanat olarak telakki etmekte ve za-
ten bu yüzden hat sanatıyla meşgûl olmaktadır. Kadim 
hattatların yolunu devam ettirmeye çalışarak, yazılarını 
“kalıpsız” olarak yazmaktadır. (girift yazılar hariç)
 2009 yılından itibaren sadece hat sanatıyla meşgûl 
olmaya başlamıştır. Çalışmalarını Fatih’te özel yazıhane-
sinde sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmed Koçak
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Ahmed Koçak
Hat. “Sülüs-Nesih Kıt’a”  Tezhip: Sümeyra Koçak  Ebru: İbrahim Hakkı Yiğit,
45 x 35 cm,  Hat 2012, Tezhip 2013
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Ahmed Koçak
Hat. “Celî Sülüs” Tezhip: Sümeyra Koçak,

35 x 30 cm,  2013
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Ahmed Koçak
Hat.  “Hilye-i Şerif”  Tezhip: Sümeyra Koçak, Klasik Murakka ve aharlı kâğıt üzerine altın ve 
boya ile yapıldı.  90 x 50 cm,  2012
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[Müzehhip]

M. Semih İrtes
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 Geleneksel süsleme sanatlarımızın çok yaygın bir kolu olan 
tezhip, Arapça’da “altınlama” anlamında “zeheb” kelimesinden 
gelen bir süsleme tekniğidir.
 En erken örneklerini yazma kitap sanatındaki Kur’an, dua 
daha sonra bilim ve edebî kitaplarda görmek mümkündür. 
Türk tezhip sanatçısının yüzyıllar içerisinde farklı üslûplarda 
geliştirdiği en mükemmel tezhipleri dinî kitaplar için yaptığı 
kuşkusuz bilinen bir gerçektir. Çalışmalarını ve gelişmelerini 
devlet himayesinde saraya bağlı nakkaşhanelerde sürdüren bu 
sanatkârlar “müzehhip” adı altında anılırlar.
 Tezhip sanatının vazgeçilmez malzemesi olan altın, uzun 
bir ameliyeden sonra varak (ince levha) hâlde müzehhibin eline 
ezilmek üzere gelir. Zamki Arabi ile ezilen altın, su ile ipekten 
süzülür, dinlendirilir. Daha sonra kurutularak toz hâline gelir. 
Tatbik edilecek alanlara jelatinli su ile sürüldükten sonra akik 
taşından yapılmış zer-mühre ile parlatılır. 12. ve 13. yüzyıllarda 
parlak olarak tatbik edilen altın daha sonraki yüzyıllarda de-
ğişik renklerde (yeşil, kırmızı, beyaz) imâl edilmiş, bazen mat 
olarak da tatbik edilmiştir.
 Altının yanı sıra kullanılan renkli boyaların en ağırlıkta olanı 
koyu mavidir. Çeşitli tonlarda tatbik edilen lacivert lahor çividi, 
lapis gibi adlar da toprak kökenli olup Arap zamkı ile hâlledilir. 
Esas iki ana rengin haricindeki ara renkler kırmızı, yeşil tonlar-
da kısmen zemin rengi olarak kullanılmıştır. Çiçek motiflerinin 
renklenmesinde bütün ana renkler ve tonları açıktan koyuya 
giden kademeli bir biçimde boyanır.
 Bir yazma eserde tezhiplenen bölümler; iç kapak anlamında 
olan ve kitabın adı, müellifi bazen de kimin için yapıldığını be-
lirten temellük kitabesinin bulunduğu zahriye; sanatçının bütün 
hünerini gösterdiği serlevha ya da baş sayfalar; eserin yazıldığı 
tarih ve hattatın isminin konulması nedeniyle ketebe sayfası ya 
da hatime son sayfalar; başlık ya da mihrabiye diye adlandırılan 
Kur’an’da sure, diğer yazmalarda konu başları; cümle ve ayetleri 

Tezhip
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birbirinden ayırmak için konan nokta ya da duraklar; sayfa ke-
narlarında görülen ve konuyla ilgili açıklamayı içeren gül süsle-
meleri olup bunlar secde, hizip, cüz ve aşır gülleridir.
 Tezhip tasarımlarında kullanılan motifler doğadaki bitki ve 
hayvan biçimlerinin stilizasyonudur. Bitkisel kökenli olan çi-
çeklere verilen isim Hatayi grubu altında toplanan çoğunlukla 
hayâl mahsulü olan kompozit bir türdür. Hayvansal biçimlerin 
üslûplaşmasından meydana gelen diğer motif türü ise Rumi 
adı altında günümüze gelmiştir. Kelime anlamı Anadolulu olan 
Rumi 12. ve 13. yüzyıllarda mimari süsleme ve tezhip sanatın-
da en çok kullanılan motiftir. Özellikle Selçuklu mimarisinde 
karakteristik hayvan figürleri ile birlikte tasarlanmış birçok 
anıtlarda görülür. 14. yüzyıldan itibaren hayvansal biçimini 
kaybeder, 15. ve 16. yüzyıllarda Timuri, Safevi ve Osmanlı-
lar’da çok çeşitlilik arz eden kompozit biçimdedirler. 
 12. ve 13. yüzyıllarda yapılan tezhiplerdeki tasarımlar Rumi 
motifi ağırlıklı asimetrik düzendedir. Kısmen Hatayi motifinin de 
yer aldığı kompozisyonlar çok sade bir biçim ihtiva eder. Bu yüzyılın 
sevilen başka bir motif türü ise kenar pervazlarda kullanılan “zence-
rek”tir. XIII. yüzyılda kitap sanatına artan yoğun ilgi Konya tezhibi-
nin gelişmesini sağlamıştır. XIV. yüzyılda kitap sanatının koruyucu-
luğunu Karamanoğulları ve Germiyan beyleri yapmışlardır.
 Türk müzehhipleri XV. yy. başlarında etkinliklerini Osman-
lı sultanlarının koruyuculuğunda Bursa’da sürdürür. Yapılan 
tasarımlarda fevkalade incelmiş Rumi ve Hatayi motifleri çok 
zengin bir biçimde izlenir. Kompozisyonun gelişme gösterdiği 
bu yüzyılda Doğu okullarının etkileri (Bağdat, Tebriz, Herat) 
hissedilir. Kompozisyonda simetri hakimiyeti gözü yormayan 
karakterli ve sistemli bir şekilde ekolleşmektedir.
 Kompozisyon şemalarının tamamen geometrik kaidelere 
bağlı hat sanatında olduğu gibi belirli ölçüler dahilinde gelişme 
gösterdiği izlenir. Hazırlanan tasarımlarda Rumi ve Hatayi mo-
tifi ferdî veya karma olarak devrin karakteristik özelliklerini taşır.



28

 Bu devredeki mimari süslemelerde çini, kalemişi, ahşap, taş 
oyma, tekstil gibi değişik tekniklerde kullanılan süsleme tasa-
rımları tezhip sanatı ile aynı paralellik içindedir. Bu da nakkaş-
hanenin bir merkezden desen dağılımı ve eğitiminden kaynak-
lanmaktadır.
 XV. yy. ortalarından sonra Fatih Sultan Mehmet himayesinde 
kurulan saray nakkaşhanesi Osmanlı sarayına özgü Türk tezhip 
üslûbunu oluşturmaya başlamıştır. Özellikle bilim ve sanatla ilgili 
kitapların tezhiplerinin yapıldığı yeni sayfa düzenleri izlenir. Bu dö-
nemin saray “nakkaşbaşı”sı Özbek asıllı Türk olan Baba Nakkaş’tır.
 15. yy. sonu ile 16. yy. başına rastlayan Bayezid dönemin-
de sayfa tezhipleri çok zengin süslemelidir. Zeminde lacivertin 
egemenliği altın ile dengelenmiş işçilik aşırı derecede incelmiş-
tir. Bu devirde ağırlığı Kur’an-ı Kerim tezhipleri çeker.
 Yavuz Sultan Selim döneminde 1514-1515 yıllarında Teb-
riz’in alınmasından sonra İstanbul’a gelen Tebriz ve Heratlı sa-
natçılarla Osmanlı süsleme sanatları yeni bir çehre kazanır.
 Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarından iti-
baren bütün süsleme üslûplarındaki yenilikler dikkati çeker. 
Bu devre içinde “saz üslûbu”nun yaratıcısı Şahkulu saray baş-
nakkaşıdır. Onun öğrencisi olan Karamemi, Osmanlı süsleme 
sanatının gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından biri olarak 
dikkati çeker. Kitap sanatında o güne değin görülmemiş bir 
üslûbun yaratıcısı olmuştur. Karamemi başta gül, lale, sümbül, 
karanfil, süsen, zerrin olmak üzere hasbahçelerin çiçeklerini, 
bahar açmış meyve ağaçlarını Osmanlı’ya özgü naturalizm ile 
bezeme sanatına mâletmiştir.
 Tezhip sanatının önemli bir kolu olan “halkâr üslûbu” yalnız 
altınla yapıldığı gibi, renkli bir şekilde (şikâf) ve çeşitli kompo-
zisyonlarda örnekler vermiştir.
 Şahkulu ve Karamemi’nin meydana getirdiği üslûplar ve ye-
tiştirdiği öğrencilerle Osmanlı tezhip sanatı 16. yy. ortalarında 
doruk noktasına ulaşır. Türk tezhibinin en müstesna örnekle-
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rinden biri de Karahisari Kur’anı’ndaki desenlerdir. Üslûp, tek-
nik ve çeşitlilik açısından Osmanlı süsleme sanatının bir reper-
tuvarı sayılan bu Kur’an’daki tezhipler akıl almaz bir incelikle 
Karamemi nakkaşhanesinin mahsulüdür. Yalnız koltuk desen-
leri birbirinden farklı 100 deseni ihtiva eder. Farklı renkler ve 
üslûplarla 600 değişik renk çeşidi ile tezhiplenmiştir.
 XVII. yy. boyunca Türk tezhibinin ustaca olanları genellikle 
dua kitaplarında yer alır. Tasarım ve düzenleme XVII. yy. orta-
larına kadar kısmen geleneği korumuştur.
 Bu yüzyıl sonunda Türk tezhibinin giderek inceliğini yitir-
diğini ve klasik motiflerin özelliğini yavaş yavaş kaybettiğini 
izleriz. Batı sanat etkisinin kuvvetle hissedildiği 18. yy’da klasik 
süslemeyle Barok, Rokoko motiflerinin bir arada kullanıldığı 
tarz dikkat çeker.
 Dönemin en büyük müzehhibi lake ustası Ali Üsküdârî’dir. 
Bu sanatçının tüm eserlerinde eski ve yeni akımın en güzel şe-
kilde bağdaştığı örnekleri görmemiz mümkündür.
 18. yy. sonuna doğru tezhipte Türk rokokosu adı verilen bir 
bezeme üslûbu yaygınlaşır. Özellikle naturalist çiçek buketle-
rinden oluşan bu teknik (Şükûfe) kendini 19. yy. sonuna kadar 
devam ettirmiştir.
 19. yy. sonuna doğru klasik motiflerin yeniden ele alın-
masına çalışılmış ve Türk tezhibinde Neo-klasik üslûp ortaya 
çıkmışsa da Osmanlı bezeme sanatının en zayıf üslûbu olarak 
kabûl edilir.
 Başından beri tezhibin yazma kitap sanatlarındaki seyrini 
inceledik. Tezhibin tatbik edildiği birçok alanlardan biri de mu-
rakka yazı levhaları üzerine yapılan bezeme çeşitleridir.
 Yaşadığımız yüzyılda levha tarzında gelişimini sürdüren 
Türk tezhibi günümüz koşullarına uyan bir sanat ihtiyacına ce-
vap verir.

M. Semih İRTEŞ
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 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Kalemişi çalışmaları-
na 1968 yılından beri devam etmektedir. Bu sanatı baba-
sı Sabri İrteş’ten öğrenmiştir. 
 1973-1980 yılları arasında  Ord. Prof. Dr. Süheyl Ün-
ver’in Cerrahpaşa Tıp Tarihi Kürsüsü’nde tezhip çalışma-
larına katılmış ve icazet almıştır. 
 İDMMA Mimarlık Fakültesi mezunu olan sanatçı-
nın kalemişi restorasyon çalışmaları Topkapı Sarayı’nda 
1970’ten günümüze kadar devam etmektedir. 
 1978 yılından  beri Topkapı  Sarayı Müzesi Nakışhane-
si’nde  Türk Tezyini Sanatları öğretim görevlisidir. 1991 
yılında Mamure Öz ile Sema Nakışhanesi’ni kurmuştur. 
1981- 1983 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi 
Geleneksel Sanatlar Bölümü’nde 2003-2007 yılları ara-
sında da Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Geleneksel Sanatlar Bölümü’nde kalemişi öğretim 
görevlisi olarak çalışmıştır. 
 Sanatçı bugüne kadar birçok caminin kalemişi resto-
rasyonunu ve yeni tezyini uygulamalarını yapmıştır. Yurt 
dışındaki çalışmalarından Aşkabat Ertuğrul Gazi Camii, 
Tokyo Camii, Berlin Şehitlik Camii, Grozny Hacı Kadirov 
Camii bunlardan bazılarıdır.
 2008 yılında Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi Tekke Bi-
nası’nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’ni kurmuş ve 
faaliyetlerini buradan devam ettirmektedir. 
 1974 yılından itibaren sanatçı yurt içi ve yurt dışında 
birçok  sergiye katılmıştır.      
 Sanatçı, Türk-İslâm tezyini  sanatları ile ilgili araştır-
malar yapmaktadır.     

M. Semih İrteş
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M. Semih İrteş
Tezhip. “Ahmed Muhammed Mustafa’’ 
Hat: Davut Bektaş  Kâğıt üzerine karışık teknik, 
60 x 80 cm,  2005
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M. Semih İrteş
Tezhip. ‘‘’Kelime-i Tevhid Tuğra’’ Hat: Hüseyin Kutlu  Ahşap Üstü Kalemişi  

58 x 51 cm,  2012 
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M. Semih İrteş
Tezhip. ‘‘’Kefâ bil-mevti vâizan’’ (Nasihatçı olarak ölüm yeter.) Hat: Hüseyin Kutlu 
58 x 51 cm,  2012
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[Müzehhibe]

Sevgi İrteş Yoldaş



36

 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kaba-
taş Erkek Lisesin’de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversite-
si Çevre Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek, İstanbul Üni-
versitesi’nde yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı.
 2008’den itibaren Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’n-
de müzehhip olarak çalıştı.
 Valide-i Atik Külliyesi, Tekke Binası’nda, Nakkaş Tez-
yini Sanatlar Merkezi’nde mimari ve kitabi süsleme sa-
natları (tezhip, kalemişi, çini çalışmaları) icra edilmekte-
dir. Günümüzde Osmanlı Nakkaşhane geleneğinin küçük 
bir modeli olan bu merkezde profesyonel uygulamaların 
yanı sıra mimari tezyinatın her alanında proje ve tasarım 
yapılmaktadır. Merkez, hocaları ile yıllardır verdiği eği-
tim faaliyetini devam ettirirken var olan tezyini sanatlar 
arşivini uzman kadrosu ve talebeleri ile geliştirerek bu 
arşivin yayımlara dönüşmesi konusunda çalışmalar yap-
maktadır. Mekân içerisinde sergi, seminer gibi çeşitli et-
kinlikler ile geleneksel sanatlarımızın tanınması ve daha 
geniş kitlelere ulaşması amaçlanmaktadır. 
2000-2007  yılları arası  Sema nakışhanesinde müzehhip 
olarak çalıştı.
 Geleneksel Türk süsleme sanatlarımızdan tezhip sa-
natı üzerine birçok sanatsal faaliyette bulunulmuş, bir-
çok eser nakkaşhane üslûbunda ekip çalışması olarak icra 
edilmiştir. Bu nakkaşhane, çeşitli sergi ve seminer etkin-
likleri ile geleneksel sanatlarımızın tanınmasında rol mo-
del olmuştur.

Sevgi İrteş Yoldaş
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Sevgi İrteş Yoldaş
Ahşap Üstü Kalemişi. 
“Rüstem Paşa Camii Pencere İçi Tavanı” 
50 x 150 cm,  2013 
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Sevgi İrteş Yoldaş
Tezhip.  “Felak Suresi” Hat: Firas. 

44,5 x 53,5 cm,  2013
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Sevgi İrteş Yoldaş
Tezhip. “Talik Kıta”  Hat: Tahsin Kurt,
48 x 61 cm,   2012
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[Minyatür Sanatçısı]

Taner Alakus
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 1250 yıl evvel 763 tarihinde Uygur Türkleri Mani dini-
ni resmî devlet dini olarak kabûl ederek aslında yüzyıllar 
boyu farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde sürecek bir 
sanata en büyük hizmeti yaptılar. Mani rahipleri savaşı ya-
saklayan dinlerinin öğretilerini anlatmanın en güzel yolu-
nu seçtiler ve yazma eserleri daha cazip hâle getirebilmek 
için resmettiler. Asya’nın orta kesiminde hâlâ yaşayan bir 
toplum olan Uygurlar’ın geçmişteki sanatlarına ilişkin bu 
ayrıntısı; sonraki yüzyılların kitap sanatlarında yankılan-
mış ve bu örnekler minyatür sanatının bilinen prototipleri 
olarak tarihte yerini almıştır.
 Maniheizm’in kurucusu Mani, MS. 216’da Part eyale-
ti olan Asoristan’da doğar. Dininden daha  büyük şöhreti 
ressamlığıdır ve kendi yazdığı kitapları resmettiği bilinir. 
Ona inanan rahipleri, 600 yıl boyunca bu kutsal görevi de-
vam ettirir ve bugünkü Doğu Türkistan topraklarına ka-
dar minyatür sanatını götürürler. Mani’nin Mezopotamya 
topraklarında başlattığı resim üslûbu, Mani rahipleri ta-
rafından İç Asya’dan 8.-11. yy’a kadar Hun, Göktürk, Çin, 
Hint ve İskender’in Asya istilasıyla birlikte Yunan sanatı-
nın izlerini de taşıyarak gelişir.
 İç Asya’daki resim üslûbu şekillenirken, 7. yy’dan itiba-
ren Arap yarımadasında İslâm dininin kabûlü ile birlikte 
önemli bir gelişme olur ve özellikle Abbasi halifelerinin 
hamiliğinde Kur’an-ı Kerim’in en güzel şekilde süslenme-
sine ayrı bir çaba gösterilir. Bu dönemde Bağdat yakın-
larındaki Samerra kentinde güçlü bir “resim okulu” doğ-
duğu, bu şehre İç Asya’dan Uygur sanatkârlarının gelerek 
resim geleneklerini de getirdikleri bilinir. Dolayısıyla 3. 
yy’da ressam Mani ile birlikte başlayan minyatür sanatı, 
8.-11. yy’da Uygur Türkleri ile İç Asya’da gelişirken, diğer 

Minyatür



43

taraftan Mezopotamya’da Genç Antik Doğu Helenistik ve 
Roma mirasına sahip Abbasi (749-1258) halifelerinin ko-
ruyuculuğunda ayrı bir kol olarak şekillenir. Bu iki farklı 
coğrafyada ve farklı kültürlerden beslenen minyatür sana-
tı; 11.yy’da Selçuklu Türkleri’nin Mezopotamya’dan Suriye 
ve Anadolu’ya yayılmasıyla birlikte yeni bir üslûp oluştu-
rur.
 11.yy’ın başlarında Horasan’da devlet kuran Selçuklu-
lar kısa sürede geniş topraklara yayılır. Hükümdarları Me-
likşah’ın ölümünden sonra (1092) dört devlete ayrılır ve 
bunlardan Anadolu Selçukluları (1071-1279) 12. yy’ın or-
talarından sonra Konya, Kayseri, Mardin kentlerini sanat 
merkezleri yaparlar. Bu dönemden günümüze ulaşan en 
eski örneklerinden biri Süryaniceden Arapçaya çevrilen Di-
oskorides’in şifalı otlar hakkındaki “Kitabû’l Haşâ’iş” adlı 
eseridir. Bu eserde Bizans resminin etkileri açıkça görülür. 
Dönemde ilmî eserlerin yanında sosyal hayatı yansıtan  
“Kelile ve Dimme”, Harîrî’nin El Makamât’ı gibi eserler de 
resmedilmiştir. 13. yy’ın başlarında Konya’da hazırlandığı 
anlaşılan Varka ve Gülşah adlı mesnevide yer alan figürler 
Selçuklu resim üslûbunun başlıca örneklerini teşkil eder. 
Selçuklu minyatürlü yazmalarının özellikle figür tiplerin-
de, Uygur minyatürlerinin açık etkisi görülürken, figürler 
dinî yapılarda da rahatlıkla kullanılmıştır. Anadolu Selçuk-
luları kendilerinden sonraki Osmanlı kültürünün kaynağı 
ve öncüsü olmaları açısından da büyük önem taşır.
 1220’li tarihlerde İlhanlılar’ın hâkim olduğu İran’da ise 
özellikle Moğol istilasıyla birlikte minyatür sanatında yeni 
bir tasvir tarzı ortaya çıkar ve Çin sanatına özgü bir tek-
nikle çalışılmış minyatürler yapılır. İlhanlı sonrası Celâyirli 
devrinde (1340-1432) Sultan Ahmet Celâyir’in zamanın-
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da ise önemli sanat merkezi Bağdat’tır. Şiraz’da ise önce 
İncular’ın hamiliğinde (1303-1357), 1353’ten sonra da 
Muzafferîler döneminde farklı minyatür üslûpları gelişir.
 1370’te tarih sahnesine Timur adında büyük bir hü-
kümdar çıkar ve kısa sürede kurduğu devleti geniş bir coğ-
rafyaya yayılır. Ancak askerî başarısından ziyade Timur’un 
çocuk ve torunlarının hamiliğinde günümüze ulaşan ilim 
ve sanat kitapları çok daha büyük bir iz bırakır. Kurduğu 
devletin başkenti Semerkant’tır ve bu şehre Şam, Tebriz, 
Bağdat, Şiraz, İsfahan, Harezm, Delhi ve Ankara Savaşı’y-
la birlikte de Osmanlı ve diğer beyliklerin sanatkârlarını 
davet eder. Onun kurduğu devletindeki hükümdarların 
ortak özelliği hiç şüphesiz sanatsever kişilikleridir. Ti-
murluların kuruluşundan yıkılışına kadar Timurlu vali ve 
hükümdarlarından Ulubey Semerkant’ta, Baysungur ve 
Hüseyin Baykara Herat’ta, İskender, İbrahim ve Abdul-
lah Sultan Şiraz’da önemli sanat hamileri olurlar. Timurlu 
devri minyatür sanatında; Bağdat ve Tebriz atölyelerinin 
“Celâyir Üslûbu” Şiraz’da, eski Muzafferi’lerin izlerini ta-
şıyan “Şiraz Üslûbu”, Karakoyunlular’ın Tebriz’i almasıyla 
birlikte Tebriz atölyelerinin etkisi, 1436-1453 yılları ara-
sında gelişen Şiraz ve Bağdat atölyelerinin oluşturduğu 
“Türkmen Üslûbu”, ayrıca Timur hükümdarı Şahruh’un 
Çin ile ilişkileri neticesinde Çin izlerinin etkisi görülür. 
Şüphesiz Hüseyin Baykara devrinde Herat’ta Timurlu dö-
neminin en önemli minyatür sanatkârı Behzâd’dır.
 Timur’un 1405’te ölümünden sonra 14. yy’ın ikinci ya-
rısında Van Gölü’nün çevresinde yerleşmiş olan Karako-
yunlu Türkmenleri (1350-1467) Celâyirler’in hakimiyeti-
ne son verir.
 Karakoyunlu Devleti’nin en önemli sanat hamileri, 
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Cihan Şah ve onun oğlu Pir Budak Sultan’dır. Pir Budak 
Sultan zamanında Şiraz’da onun hazinesi için hazırlanan 
seçkin eserler mevcuttur. Akkoyunlu Devleti (1467- 1500) 
Anadolu’da kurulan bir Türkmen beyliğidir ve hükümda-
rı Uzun Hasan, Timur’u Karabağ’da yenilgiye uğrattıktan 
sonra Herat’taki sanatkârları Şiraz’a getirmiştir. Sürekli 
yer değiştiren sanatkârlar farklı sanat görüşlerinden et-
kilenerek Karakoyunlu ve Akkoyunlu döneminde gelişen 
“Türkmen Üslûbu”nu oluştururlar.
 16 yy’da kuzeybatı İran’a yerleşmiş olan Safeviler; Ak-
koyunlu Türkmenleri’ni yenerek Tebriz’i, sonra sırasıyla 
Şiraz, Horasan ve Herat’ı aldılar. Tebriz’de, Şah İsmail’in 
oğlu Şah Tahmasp zamanında, Şiraz’da ise 16.yy. boyun-
ca Safevi hükümdarlığında birçok minyatürlü yazma ha-
zırlanmıştır. Şah İsmail 1510 yılında Herat’ı alınca, baş-
ressam Behzâd’ı da Tebriz’e götürür. Şah Tahmasp, ilk 
yıllarının çoğunu Herat’ta geçirir ve birçok eserin hazır-
lanmasına destek olur. Safevi resmi, büyük edebiyat ya-
pıtlarını bezemekle sınırlı kalmamış, 17 yy’da özellikle tek 
yaprak üzerine minyatürler yapılmıştır. Bu dönemde, en 
sevilen konular güzel insanların idealleştirilmiş görüntü-
leri ve duygusal temalardır.
 Anadolu Selçukluları’ndan sonra Anadolu Beylikleri’n-
den biri olan ve Osman Gazi tarafından İznik’te kurulan 
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un fethine kadar geçen dö-
neminden günümüze minyatürlü yazma kalmamıştır. 
Ancak kaynaklardan Edirne Sarayı’nda bir sanat atölye-
sinin bulunduğu anlaşılır. Sultan II.Mehmet’in İstanbul’u 
fethinden sonra İstanbul’a birçok sanatkâr davet edilmiş, 
bu sanatkârlar arasında Centile Bellini ve Constanza da 
Ferrara gibi ressamlar Osmanlı minyatür sanatının oluş-
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masında etkili olmuştur. Saray albümlerinden birisinde 
Constanza da Ferrara’nın elinden çıktığı kabûl edilen Fa-
tih Sultan Mehmet’e ait bir portrenin olduğu ve devrin 
önemli minyatür sanatkârı Sinan Bey’in ve onun öğrencisi 
Şiblizade Ahmet’in de portre çalıştığı bilinir. Bu dönemde 
başlayan Osmanlı Padişah Portreciliği 19.yy’a kadar etkin 
bir tür olarak devam eder.
 Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet sonrası II. 
Bayezid ve I. Selim devrinde saray atölyesi için Şark’tan 
birçok nakkaş getirilmiştir. Edebî eserlerin resimlendiği 
ve şark minyatür üslûbunun tesirlerinin ağır bastığı bu 
devirde, Türk minyatür sanatı derleme bir vasıf arz eder. 
Saray atölyesinde Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır’dan 
İstanbul’a getirdiği farklı gelenekleri temsil eden nakkaş-
ların birbirleriyle çalışmaları sonucu, hem Hüseyin Bayka-
ra dönemi Herat nakkaşhanesinin üslûbu hem de Osmanlı 
karakterinin yansıdığı bir resim tarzı doğar. Kanuni Sul-
tan Süleyman devrinde ise kimi Akkoyunlu-Şiraz, kimi de 
Tebriz’den saraya gelen nakkaşların tesirleri minyatürlere 
yansır ve 1520-1574 dönemi Osmanlı sarayında minya-
türlü yazmaların sayısı elliye ulaşır. Bu dönemde Doğu’dan 
gelen sanatkârların yanı sıra Bosnalı, Macar, Arnavut, 
Avusturyalı, Moldavyalı, Çerkez ve Gürcüler de vardır.
 16 yy’ın önemli nakkaşlarından biri, kaleme aldığı ta-
rihî konulu eserleri figürsüz manzaralar, topografik şehir 
görünümleriyle resimleyen Matrakçı Nasuh’tur. Nasuh’un 
ilk çalışmalarından biri Tarih-i Sultan Bayezid’dir. Ayrıca 
Yavuz Sultan Selim devrini konu alan bir başka eserinde 
de ordunun Tebriz seferinde konakladığı menzilleri res-
metmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Irak Seferi’ne dair 
Mecmûa-i Menâzir ve Süleymannâme de Nasuh’un me-
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tinlerini yazarak resmettiği diğer kitaplardır. Sanatkâr, 
bu eserlerde konaklama yerlerinde birtakım dekoratif un-
surlar kullanmasına rağmen, gerçeğin dışına çıkmamıştır. 
Bilhassa şehir planlarını mimari anıtları ve şehirlerin tipik 
özelliklerini ifadede oldukça titiz davranmıştır.
 Kanûnî dönemine, Bağdatlı olan ve Tebriz’den Anado-
lu’ya gelip bir süre Amasya’da kalan ve sonra İstanbul’a 
gelen Şah Kulu adında bir sanatkâr yepyeni bir üslûp ve 
teknik getirir. Saz üslûbu, saz yolu, saz yazma, saz işlemek 
denilen bu üslûp aslında daha ziyade mürekkep ve altın ile 
usta fırça hareketlerinin gösterildiği bir resim tarzıdır. Bu 
yolda pek çok albümde resimleri bulunan bir başka nakkaş 
ise, 16. yy’ın sonlarına doğru Veli Can’dır.
 16. yy’ın ikinci yarısında doğan klasik üslûbunun en 
büyük ustası Nakkaş Osman’la beraber Osmanlı minyatür 
sanatı kalıpçı ve bezemeci anlayışından sıyrılıp gerçekçi ya-
lın bir anlatım diline kavuşur. Nakkaş Osman’ın en önem-
li eserlerinden biri şüphesiz Surnâme-i Hûmayun’dur. III. 
Murat devrinde (1574-1595) resmedilen eser, şehzade III. 
Mehmed’in sünnet edilmesi vesilesiyle yapılan geçit tören-
lerini ve eğlenceleri anlatır. Pastel renkler kullanan Nak-
kaş Osman, Surnâme-i Hûmayun’da nakkaşlık konusunda 
tüm hünerlerini göstermiştir. İstanbul’daki günlük hayatı, 
esnafların karakteristik özelliklerini, törenlerin canlı ve 
neşeli havasını yansıtan tasvirleri belge değeri taşıması 
bakımından önem taşır. Sultan III. Mehmet (1595-1603) 
ve I. Ahmet (1603-1617) dönemlerinde, 1581 yılından iti-
baren Nakkaş Osman’ın yanında çalışanlar arasında yer 
alan Nakkaş Hasan ise yirmi kadar yazmanın resimlenme-
sinde çalışır ve 1590 yılından itibaren nakkaşhanede etkin 
olmaya başlar. Siyer-i Nebî minyatürlerinden anlaşılacağı 
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üzere 1595’te sanatkârın üslûbu, hazırlanan tarih ve ede-
biyat konulu tüm eserlere yansır.
 Sultan I. Ahmet döneminde tek yaprak resim ve min-
yatürlerin belirli bir sıraya göre yerleştirildiği el yazması 
formatındaki murakka (albüm) yapımcılığı önem kazanır.
 17. yy’da da minyatür geleneğindeki tasvirlerin saray 
dışında özellikle İstanbul’a gelen yabancılar için hazırla-
nan kıyafet albümleri içerisinde tek figür resimler olarak 
yaygınlaştığı görülür. Bu dönemde İstanbul’da yaşayan 
esnaf grupları hakkında bilgiler veren Evliya Çelebi kent-
te faaliyet gösteren üç farklı nakkaş grubundan bahseder. 
Bu üç esnaf nakkaş grubunun varlığı o dönemde sarayın 
dışında da önemli bir sanat ortamının oluştuğuna işaret 
eder.
 18. ve 19 yy’lar Osmanlı’nın gücünü yitirip Avrupa’yla 
ticari antlaşmalar yapılmak zorunda kaldığı ve Fransızla-
rın sosyal hayatta etkili olmaya başladıkları bir dönemdir. 
Batılılaşma hareketleri “Lale Devri” olarak bilinen III. Ah-
met’in saltanat yıllarında (1703-1730) hız kazanır ve bu 
süreç minyatür sanatına yepyeni bir sanatkârı; Levnî’yi 
kazandırır. Levnî’nin klasik üslûptan çıkarak yeni bir sa-
nat anlayışını özümsediği söylenebilir. Edirne’den gelerek 
İstanbul nakkaşhanesinde önce öğrenci olan, bir süre saz 
üslûbunda tezhip ve resim çalışan Levnî’nin en önemli 
eserlerinden biri, III. Ahmet’in dört oğlunun 1720’de yapı-
lan sünnet düğününü anlatan Sûrnâme-i Vehbi’dir. Ayrıca, 
1710-1720 yılları arasında saray için kırk sekiz kadın ve 
erkek tasvirini içeren bir kıyafet albümü de hazırlanmıştır.
 Osmanlı tasvir sanatında III. Ahmet döneminden son-
ra resim yapan sanatkârların daha yenilikçi olduğu görü-
lür. Geleneksel minyatür tekniği ile çalışan son nakkaşlar-
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dan biri Abdullah Buharî’dir. İki boyutlu yüzeysel anlatımı 
üç boyutlu hacimli bir anlatıma dönüştüren Levnî’yi takip 
eden Buharî tek figür resimleri dışında çiçek resimleri de 
yapmıştır.
 18 yy’ın ikinci yarısında artık Osmanlı padişahları yağ-
lı boya portrelerini yaptırmaya başlar ve Osmanlı tasvir 
sanatı, tekniğin ve malzemenin değiştiği başka bir tarafa 
yönelir.
 Sonuç olarak; elimizdeki en eski örnekler olarak gü-
nümüze ulaşan 8. yy. Uygur yazmalarında başladığını 
düşündüğümüz minyatür sanatı bu örneklerdeki teknik 
ve tasarım kurgularıyla çok daha ön bir sürecin varlığına 
işaret eder. Uygur yazmalarında figürlü sahnelerin kur-
gusundaki hiyerarşik düzen, ritmik ve art arda sıralanma 
stilizasyonla birlikte açık ve net bir anlatımın kullanılma-
sı gibi minyatür sanatındaki birçok tasarım kurgusu ile 
uygulamadaki teknik aşamalar gölgelendirmek suretiyle 
sağlanan hacim, Uygur Türkleri’nin 1250 yıl boyunca çok 
geniş bir coğrafyaya yayılan, farklı kültür ve dinlerde şekil-
lenerek gelişen minyatür sanatının temel taşları olduğunu 
gösterir.
 Mezopotamya topraklarında ressam Mani ile başlayan 
ve İç Asya’da Uygur Türkleri’yle gelişip İslâm sonrası Sel-
çuklu kültür ortamıyla şekillenen, Timur, Safevi ve Türk-
men etkileriyle Anadolu topraklarındaki minyatür sanatı 
Osmanlı Devleti’nde kendine has üslûbuyla günümüze ka-
dar ulaşmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Biçer Özcan
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 1966 yılında Ankara’da doğan Taner Alakuş, 1982 
yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Ana Sanat 
Dalı’ndan 1987’de mezun olup aynı üniversitede yüksek 
lisansını tamamladı. Üniversitede Yrd. Doç. Dr. Tahsin 
Aykutalp’ten Tezhip dersi alan sanatçı, mezun olduktan 
sonra figüratif çalışmalar ilgisini çektiğinden minyatür 
sanatına yöneldi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim 
üyesi Yakup Cem’den ders aldı. Mimar Sinan Üniversi-
tesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren Alakuş, aynı 
zamanda Sanatta Yeterlik Programı’na devam ediyor.
 Sanatçının esas dalı tezhip olmasına rağmen, okul yıl-
larında müze ve derslerde klasik minyatürleri görmesi bu 
sanata yönelmesine sebep olmuştur. Bu sanatın tezhip 
sanatı gibi katı kurallarla çerçevelenmemesi ve günümü-
ze rahat uyarlanması onun bu sanata gönül vermesini 
sağladı. 
 Sanatçı, minyatür sanatının ülkemizde hak ettiği 
yerde olmadığını, diğer Türk sanatlarında olduğu gibi 
modern sanatların gölgesi altında ezildiğini savunuyor. 
Klasik Türk Sanatları’nın ismini dahi duymamış olan 
sanatseverlerin olduğuna şahit olan Alakuş, minyatür 
sanatını yurt içi ve yurt dışı geniş kitlelere tanıtmayı ve 
değişik bir sanat tadı olarak sunmayı bir misyon olarak 
üstlenmiştir. Çalışmalarını hâlen Mimar Sinan Üniversi-
tesi ve 2010 yılında İstanbul Kariye Müzesi yanında açtı-
ğı “Taner Alakuş Minyatür Atölyesi’nde sürdürüyor.
 Eserleri yurt içi ve yurt dışında koleksiyonlarda yer al-
maktadır. Alakuş, bugüne kadar birçok kişisel ve karma 
sergiye katıldı.

Taner Alakuş
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Taner Alakuş
Minyatür. “Muhteşem Süleyman”  
Tarama, Noktalama, Sulandırma, Altın, Taş Boya ve Akrilik,
36 x 64 cm,  2013
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Taner Alakuş
Minyatür. “İstanbul Fermanı” 

Tarama, Noktalama, Sulandırma, Altın, Taş Boya ve Akrilik,
40 x 54 cm,   2013
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Taner Alakuş
Minyatür. “Altın Gölge” 
Tarama, Noktalama, Sulandırma, Altın, Taş Boya ve Akrilik,
38 x 95 cm, 2013
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[Minyatür sanatçısı]

Emine Navruz
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 1981 Konya doğumlu olan Emine Navruz, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü’nden me-
zun oldu. Sanat hayatına 2002 yılında Hatice Aksu’dan 
Klasik Tezhip dersleri alarak başladı. 2010 yılına kadar 
Bağlarbaşı İhtisas Merkezi’nde eğitimini sürdürdü. 
 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Topkapı 
Sarayı bünyesinde açmış olduğu Tezyini Sanatlar Atöl-
yesi’nde, sahasında uzman M. Semih İrteş, Mamure Öz, 
Sevim Kayaoğlu, Serap Bostancı gibi hocalardan eğitim 
almaya devam etti. Saray’daki eğitimini tamamlayan 
Emine Navruz, daha sonrasında 2 yıl boyunca Savaş Çe-
vik hocadan Temel Sanat Eğitimi aldı. 
 2011 yılında TC Kültür ve Türizm Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden icra dalı Tezhip olan 
“Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı. Yine 2011 
yılında Milli Saraylara bağlı Yıldız Sarayı, Şale Köşkü Eği-
tim Birimi’nde minyatür sanatçısı Taner Alakuş ve Raif 
Aydın’dan minyatür dersleri almaya başladı. 
 2012 yılında Bağlarbaşı İhtisas Merkezi’ nde minyatür 
alanında eğitimini  sürdürmeye devam etti. Hâlen Taner 
Alakuş’la minyatür çalışmalarına büyük bir zevkle ve ilgi 
ile devam etmekte olan sanatçı, Şefkat Koleji’nde Tezhip, 
Küçükçekmece Geleneksel Sanat Akademisi’ nde Minya-
tür dersleri vermektedir. Sanatçının eserleri birçok kar-
ma sergide sergilenmiştir.

Emine Navruz
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Emine Navruz 
Minyatür. “İstanbul Musikişinasları”  (Eser detayı)
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Emine Navruz
Minyatür. “Miğfer” Altın tarama,

60×75 cm,  2013
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Emine Navruz
Tarama. “Kaftan’a Düşen Sır” Akrilik, Altın, tarama, negatif, 
45 x 65 cm,  2013
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Emine Navruz
Minyatür. “İstanbul Musikişinasları” 
Altın, akrilik, taş suluboya, tarama, sulandırma, noktalama, 
60 x 30 cm,  2013
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Emine Navruz
Minyatür. “İstanbul’da Bilim”
Altın, akrilik, taş suluboya, tarama, sulandırma, noktalama, 
60 × 30 cm,  2013
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[Ebru Sanatçısı]

Alparslan Babaoğlu
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 En geniş tanımıyla ebru, kitre ya da benzeri kıvam artırı-
cılarla kıvamı artırılan sıvı üzerinde güneşten etkilenmeyen 
ve asit ve benzeri yabancı maddeler içermeyen doğal boya-
ların serpilmesiyle elde edilen desenlerin, sıvının yüzeyine 
kapatılan kâğıda tespit edilmesiyle gerçekleştirilen bir kâğıt 
bezeme sanatıdır.
 Sanat tarihçileri ve araştırmacılar tarafından ilk olarak 
Orta Asya ya da Uzak Doğu’da yapıldığı söylense de ebruya 
hizmet göz önüne alındığında ebrunun bir Türk sanatı ol-
duğuna şüphe yoktur. 
 İstanbul’da beşyüz yılı aşkın bir zamandır icra edildiği 
bilinen ebru, 17. ve 18. yüzyıllarda tüccarlar tarafından Av-
rupa’ya, oradan da Amerika’ya götürülmüştür.
 İstanbul’un bilinen en eski ebrucusu “Şebek” lâkaplı 
Mehmet Efendi’dir ve ebrunun tarihî seyri içinde canlı renk-
lerle ebru yapmaya muvaffak olan ve adıyla anılan ebru çeşi-
dini icat ederek son yüzyıl ebrucuları hariç tutulursa ebruya 
en önemli katkıda bulunan ebrucusu ise Ayasofya Camii ha-
tibi Mehmet Efendi’dir.
 Matbu ebrunun icadıyla İstanbul’da ebru yapan usta-
ların birer birer ebru yapmayı bırakmaları sonucu bir süre 
İstanbul’da ebru yapılmamış ancak Üsküdar’daki Özbek-
ler Tekkesi’nin şeyhlerinden Şeyh Sadık Efendi, Buhara’da 
iken öğrendiği ebru yapımını İstanbul’a gelince burada da 
sürdürmüş ve oğlu Şeyh Hezarfen Edhem Efendi’ye de öğ-
retmiştir. Edhem Efendi gibi bir hezarfen olan öğrencisi 
Necmeddin Okyay da ustasından öğrendiği ebru yapımını 
yeğeni Mustafa Düzgünman’a öğreterek Türk ebrusunun 
günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuştur.
 Soyut resim anlayışıyla sergilenmesinin dışında ebrunun 
gerçek kullanım yerleri, yazı koltuk ve pervazları ile ciltlerdir. 

Ebru
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Ebrunun, her birisi kullanım yeri düşünülerek yapılan battal, 
hatip, çiçekli, taraklı, hafif, gel-git, şal, bülbül yuvası, kumlu, 
akkase, yazılı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Battal, hatip, şal, 
neftli, bülbül yuvası ve taraklı ebrular yazıların dış pervazla-
rında; kumlu, taraklı ve şal ebruları yazıların iç pervazlarında 
hafif ebrular üzerine yazı yazmak amacıyla; battal, çiçekli ve 
hatip ebruları ise ciltçilikte kullanılmaktadır.
 Türk ebrusunun yapımında suda erimeyen, güneşten et-
kilenmeyen ve asit, kazein gibi yabancı maddeler içermeyen 
doğal boyalar kullanılır. Her ebrucu, atın kuyruk kıllarını gül 
dallarına sararak kendi fırçasını kendisi yapar.
 Kitre, sahlep, deniz kadayıfı vs. gibi bir kıvam artırıcı ile 
kıvamı istenen ölçüde artırılan ve bir miktar da yapışkanlık 
kazandırılan su, tekne tabir edilen ve ebrulanacak kâğıdın 
ebadına göre yaptırılan bir kaba boşaltılır.
 Kavanozlarda bulunan ezilmiş boyalara kaynatılmış sığır 
ödü ilâve edilerek suya düşen boya damlasının suyun yü-
zeyinde oluşan yüzey gerilimini kırıp açılması sağlanır. Bu 
şekilde az öd içeren boyadan, çok öd içeren boyaya doğru 
istenen renkler teknedeki suyun üzerine serpilerek ebru 
deseni elde edilir. Son aşamada ise ebrulanacak kâğıt, hava 
kabarcığı bırakmayacak şekilde kaydırmadan suyun üzerine 
yatırılır ve teknenin kenarına sıyrılarak tekneden alınır.
 Eğer çiçekli ebru ya da hatip ebrusu yapılacaksa, önce 
yukarıda anlatılan yöntem uygulanır ancak aynı rengin ton-
larında bir battal ebru yapılır ve üzerine çeşitli kalınlıkta tel 
ve iğneler kullanılarak damlatılan boyalara yine teller ve iğ-
neler ile şekil verilmek suretiyle hatip ya da çiçek desenleri 
elde edilir.

Alparslan Babaoğlu
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 1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni Ankara ve Erzurum’da tamamladı. Devlet bursuyla 
gönderildiği İngiltere’deki Elektronik Mühendisliği öğ-
renimini 1979 yılında şeref derecesi ile, aynı dalda yük-
sek lisans öğrenimini 1980 yılında tamamlayarak yurda 
döndü.
 Uzun yıllar kamu kurumlarında ve özel sektörde 
araştırma mühendisi ve  çeşitli kademelerde yönetici 
olarak çalıştıktan sonra Kasım 2011’de kendi isteği ile 
emekli oldu ve tüm zamanını ebru sanatının öğretilme-
si ve icrasına ayırmaya başladı. 
 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhânesi’ne devam 
ederken başladığı ebru yapımını yimi dokuz yıldır ara-
lıksız sürdürmektedir. 1985 yılında ustası merhum 
Mustafa Düzgünman ile tanıştı ve 1989 yılında kendi-
sinden ebru sanatının öğretilmesi ve icrâsı konusun-
da icazet aldı. İlk kişisel sergisini 1990 yılında Topkapı 
Sarayı’nda açtı, aynı yıl Washington DC’de ikinci, 1991 
yılında memleketi olan Çorum’da üçüncü, 1999 yılında 
Yıldız Sarayı Çit Kasrı’nda dördüncü ve 2011 yılında Ce-
mal Reşit Rey Konser Salonu Fuayeleri’nde beşinci kişi-
sel sergisini açtı. Sayısız karma sergiye katıldı.
 Ebru sanatının, ustası Mustafa Düzgünman’la kemâl 
noktasına ulaştığına inanmakta olup, ustasının ebrula-
rının benzerlerini yapmaya çalışmanın yanı sıra, gelene-
ğe uygun olduğuna inandığı “boya olarak ezilmiş varak 
altın kullanılması” gibi özgün çalışmalarla eskiden yay-
gın olarak olmasa da kullanıldığı bilinen “aynı kâğıdın 
her seferinde farklı bir bölgesini ebrulamak suretiyle 
minyatürler yapılması” ve “katı’”   tekniği ile kalıbı çı-
kartılan hüsn-i hat örneklerinin ebru ile yapılması” gibi 

Alparslan Babaoğlu
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çalışmalar da yapmaktadır.
 Ustasının izinde ve yalnızca toprak boya kullanarak 
ebru yapan Alparslan Babaoğlu, 1996 yılında İstan-
bul’da açılan bir sergideki Avrupalı ve Amerikalı ebrucu-
ların çalışmalarının ilgi görmesi üzerine, isterlerse Türk 
ebrucuların da Avrupalıların malzeme ve tekniklerini 
onlar kadar hattâ daha başarılı kullanabildiklerini gös-
termek üzere hazır boyalar kullanarak da ebrular yap-
mış ve 1999 yılındaki sergisinde sergilemiştir. 2013 yılı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü 
sahibidir.
 Sadreddin Özçimi, İsmail Tirkeş ve Uğur Taşatan’a 
icazet vermiş olup hâlen atölyesinde ve çeşitli eğitim 
kurumlarında ebru dersleri vermektedir.
 Mühendislik hayatını bir kamu kurumunda yönetici 
olarak  sürdüren Alparslan Babaoğlu, evli ve Elif  ve Bu-
rak  isimlerinde iki çocuk babasıdır.
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Alparslan Babaoğlu
Ebrulu Hat.  “Kelime-i Tevhid” 

Doğal boya ve akkase tekniği ile ebrulu hat. Hattat Sami Efendi,
92 x 59 cm,  2007
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Alparslan Babaoğlu
Ebrulu Minyatür. “Minyatür Yapan Şehzade”  Doğal boya ve akkase tekniği ile ebrulu 
minyatür.  Aynı kâğıdın 11 kere ebrulanması suretiyle yapılmıştır. 
44 x 52 cm,   1998
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Alparslan Babaoğlu
Ebrulu Hat.  “Kelime-i Tevhid”  Doğal boya ve akkase tekniği ile ebrulu hat. 

Hattat: İsmail Hakkı Altınbezer,
48 x 58 cm,  2007
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Alparslan Babaoğlu
Ebrulu Hat.  “Kelime-i Tevhid”  (Eser detayı)
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[Ebru Sanatçısı]

Uğur Taşatan
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 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tah-
silinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden 2006 yılında mezun oldu. Hâlen Marmara Üni-
versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı 
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
 2002 yılında üniversite öğrenciliği sırasında ebru sa-
natına başladı ve 2010 yılında Sadreddin Özçimi’den, 
2012 yılında ise Alparslan Babaoğlu’dan ebru icazeti aldı.
 12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Ebru Yarışması’nda 
sergileme, 2010’da Mustafa Düzgünman anısına düzen-
lenen Ananevi Türk Ebrusu Yarışması’nda Çiçekli Ebru 
dalında birincilik ödülü aldı. Çeşitli karma sergilere katıl-
dı ve workshop çalışmalarında bulundu.
 Avukatlık mesleğinin yanı sıra Uygulamalı Türk İslam 
Sanatları Kütüphanesi ve Küçükçekmece Geleneksel Sa-
natlar Akademisi’nde Ebru dersleri veren Uğur Taşatan, 
ebrucu İsmaile Taşatan ile evli olup Duygu Cemre adında 
bir kız evlat babasıdır.

Uğur Taşatan
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Uğur Taşatan
Klâsik Türk Ebrusu. “Lale Ebrusu” 
35 x 50 cm,   2012 - 2013 
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Uğur Taşatan
Klâsik Türk Ebrusu. “Gelincik Ebrusu” 

35 x 50 cm,   2012 - 2013 
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Uğur Taşatan
Klâsik Türk Ebrusu. “Menekşe Ebrusu” 
35 x 50 cm,   2012 - 2013 
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[Mücellit]

Öğr. Gör. İslam Secen
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 Cilt, yazılı metinleri saklamak ve korumak için sayfaların 
toparlanıp, kapaklarının yapılarak eser hâline getirilmesidir. 
Cilt kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup deri anlamına 
gelmektedir. İlk yapılan cilt kapakları tahtadan olmasına 
rağmen, tahtayı süsleme ve kullanım zorluğundan dolayı 
“mukavva” ve “deri”ye geçilmiştir. Cilt, bir eserin kimliğidir. 
Cilt kapağının üzerinde desenler, içindeki eseri anlatır.  
   Türklerde cilt sanatı, Uygurlar’la başlayıp çeşitli ekoller 
geçirerek günümüze ulaşmıştır.
 Orta Asya’da madenî paralar ve kalıplarla süslendikleri 
bilinen kapaklar, dönemlerindeki tezyinatı yansıtırlar. Orta 
Asya’nın birikimini Anadolu kültürüyle harmanlayan Sel-
çuklular’da cilt sanatı, Türk cilt sanatı tarihinde farklı bir 
yere sahiptir. Genellikle geometrik motiflerin kullanıldığı 
bu dönemde, “hatayî” ve “rumî” desenler de kullanılmıştır. 
Cilt kapaklarında süslemenin kalıp ve yekşah demirleriyle 
yapıldığı, altının çok az kullanıldığı görülmektedir. 
 Kalın olarak kullanılan deride, renk çeşitliliği azdır. 
Kahverengi ve tonları bazen de siyah tercih edilmiştir. Bu 
dönemde cilt kapaklarının iç kısmı da deriden olup, soğuk 
baskıyla desen verilmiştir. İç kapakta deri renkleri, açık 
renklerdir.
  Osmanlılar zamanında, cilt sanatında Fatih dönemine 
kadar Selçuklu üslûbu devam etmiştir. Fatih Sultan Meh-
met ve İkinci Bayezid’in ilme verdikleri değerle kitap sanat-
ları çok gelişmiştir. Bu gelişme cilt sanatına da yansımıştır. 
Fatih döneminde, Selçuklu izleri görülmesine rağmen bu 
dönemin sonunda teknik ve üslûp tamamen farklılaşmıştır. 
Rumî ve hatayî motifler gelişmiş, geometrik motifler gitgide 
azalmıştır. Deriler inceltilerek kullanılmış ve renkler çoğal-
mıştır. Kahverengi ve siyahın yanı sıra vişne rengi, kırmızı 
renk deriler görülmektedir. Kapakların iç kısımları yine de-
riden olup katı’ sanatı uygulanmaya başlamıştır. 16. yy’da 

Cilt
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cilt sanatı, teknik ve süsleme açısından zirvededir ve klasik 
Türk cilt sanatını yansıtmaktadır. Cilt sanatının en güzel 
örnekleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu örneklerin en 
güzelleri de Kur’an-ı Kerim’lerin ciltleridir. Cilt kapakların-
da, şemse-salbek-köşebent-zencerek formu tam anlamıyla 
orantılı ve mükemmeldir. Cilt kapakları, dönemin zenginli-
ğini ve sanattaki zirveyi yansıtmaktadır. 17. yy’dan itibaren 
cilt sanatında, teknik açısından değişiklikler olmamıştır. 
Ama süsleme, yüzyıllara göre değişmektedir.17. yy’da klasik 
dönemden farklı olarak değişik cilt çeşitleri ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemde klasik döneme göre gerileme vardır. Cihargû-
şe, zerduzî gibi cilt çeşitleri görülür. 18. yy’da tekrar klasik 
dönemin tarzı kullanılmasına rağmen değişik cilt çeşitleri 
ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bu cilt çeşitleri mükemmel 
uygulanmıştır; Lake ciltler buna örnektir. 19. yy’da Osmanlı 
Devleti’nin zayıflamasına bağlı olarak cilt sanatı da gerile-
miş ve klasik dönemden uzaklaşılmıştır. Batı tesirinde kalan 
cilt sanatında Barok ve Rokoko süslemeler görülmektedir. 
  20. yy’da sanayileşmenin etkisiyle klasik Türk cilt sanatı 
eski ihtişamlı günlerini çok geride bırakmıştır. Bu sanatı de-
vam ettiren pek az sanatkâr vardır ve klasik şekilde bu sana-
tı yaşatmaya çalışmaktadırlar.

Öğr. Gör. İslam Seçen
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 17.7.1936 tarihinde Kosova-Priştina’da doğan İs-
lam Seçen, ilk ve orta öğrenimini burada tamamla-
mıştır. Pec (İpek) şehrinde bulunan, bölgenin Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne birincilikle girmiştir. Üç yıl re-
sim ve heykeltraş bölümünde öğrenimine devam et-
miştir. Priştina’daki öğrencilik yıllarında profesyonel 
futbolcu olan Seçen, Yugoslavya Millî Takımı’nda oy-
namıştır.  
 1957 yılında ailesinin kararıyla İstanbul’a göç eden 
Seçen; İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam 
ederek, 1961 yılında Akademi’nin Yüksek Dekoratif 
Sanatlar Bölümü, Yüksek Kısmı’ndan mezun olmuş-
tur. Akademi’de zamanın kıymetli hocalarının yanın-
da yetişen İslam Seçen, Necmeddin Okyay ve Sacid 
Okyay’dan Klasik Cilt, Emin Barın’dan  Batı Klasik 
Cilt ve Yazı dersleri almıştır.
 1961’de Kültür Bakanlığı’nın kararıyla, Süleyma-
niye Kütüphanesi’nde Cilt ve Patoloji Servisi’ni kur-
muştur. 27 yıl bu serviste 17 kişilik ekibiyle, kültür 
mirasımız olan binlerce yazma eseri restore etmiş-
tir. Özellikle paha biçilmez en nadide eserleri resto-
re ederek bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamıştır. İslam Seçen sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında da restorasyon çalışmaları yapmıştır. 1970’te 
Portekiz’in Lizbon şehrindeki Gülbenkian Müzesi’ne 
davet edilen Seçen, buradaki yazma eserleri incelemiş 
daha sonra memuriyetinin izin verdiği sürelerde gidip 
gelerek 32 yılda, Gülbenkian Koleksiyonu’nda bulu-
nan  yazma eserleri restore etmiştir. 
 İslam Seçen, kütüphane ve yurt dışı çalışmalarının 
yanı sıra 1966’dan itibaren klasik cilt sanatını öğret-

Öğr.Gör. İslam Seçen
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mek için çeşitli kurumlarda hocalık yapmıştır. 1966-
1968 yılları arasında Eyüp Ortaokulu’nda resim ve el 
sanatları dersleri vermiştir. 1977 yılından itibaren 
ise Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel El Sanat-
ları Bölümü’nde Klasik Cilt dersleri vermiştir. Hâlen 
Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü, Cilt Ana Sanat Dalı’nda, cilt sanatını gelecek 
nesillere aktarmaktadır.  
 Pek çok sergi, seminer, konferans ve sempozyuma 
katılan Seçen, yurt dışında bu sanatla ülkemizi tem-
sil etmiştir. Birçok ödül ve plakete layık görülen İs-
lam Seçen’e 2012 yılında Gümüş Lale Ödülü takdim 
edilmiştir. Yine 2012 yılında Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü kendisine takdim edilmiştir.
 İslam Seçen, sanat hayatına Çemberlitaş’ta Emin 
Barın Cilt ve Kâğıt Restorasyonu  Atölyesi  isimli atöl-
yesinde devam etmektedir
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İslam Seçen
Şemse Cilt. “Mesnevi” Mimar Sinan Üniversitesi’ne Şeref Defteri olarak yapılmıştır.
Eserde kırmızı ve siyah sahtiyan keçi derisi kullanılmıştır. İnceltilen keçi derisi; zeminde kırmızı, 
şemse-salbek ve kartuşlarda siyahtır. Klasik motifler kullanılan eser; alttan ayırma tekniğiyle 
sarı altın kullanılarak süslenmiştir. İki sıra zencerekle zenginleştirilmiştir.  32,5 x 24 cm,  2004
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İslam Seçen
Zerbahar Cilt. “Kur’an-ı Kerim”  Eserde turuncu sahtiyan keçi derisi kullanılmıştır. 

Zerbahar ismi verilen desenle süslenen  eserde sarı altın kullanılmıştır. 
Eserde iki sıra zencerek kullanılmıştır.  23,8 x 16,5 cm,  2000
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İslam Seçen
Şemse Cilt. “Mesnevi” Şemse, salbek, köşebent ve iki sıra
kartuş şeklinde tasarlanan eserde sahtiyan keçi derisi
kullanılmıştır. İnceltilen deri; zeminde siyaha yakın yeşil,
dıştaki kartuşta kırmızıdır. Klasik motiflerle bezenen eserde; 
şemse-salbek-köşebentler-dıştaki kartuş, alttan ayırma
tekniğiyle kırmızı altınla süslenmiştir. Şemse ve köşebentler 
arasında hatayi motif üstten ayırma tekniğidir. İkinci sıra
kartuş üstten ayırma tekniği ve yeşil altınla tezyin edilmiştir.
Eserde üç sıra zencerek vardır. 46,5 x 31,5 cm,  2012
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[Mücellit]

Betül Oral
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 1976 Konya doğumlu olan Betül Oral, ilk ve orta öğre-
nimini burada tamamlamıştır.
 Selçuk Üniversitesi  Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden  
mezun olan Oral’ın, sanat hayatı lise yıllarına dayanmak-
tadır. Kitaba olan ilgisiyle başlayan cilt sanatı, hayatının 
amacı olmuştur.
 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Ana-
sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Saim Arıtan’dan  Selçuklu 
Cilt Sanatı, Cilt Tarihi dersleri alan Oral, Destegül Güzel 
Sanatlar Mektebi’nden icazetini almıştır.
 Geleneksel sanatlardan tezhip ve ebru dersleri alan 
Betül Oral, 2004 yılında cilt sanatı duayeni İslam Se-
çen’den ders almaya başlamıştır.
 İslam Seçen’den klasik Türk cildi, Batı cildi, cilt ve kâ-
ğıt restorasyonunu öğrenen Betül Oral hâlen İslam Se-
çen’le çalışmaktadır.
 2008 yılından itibaren İSMEK’te usta öğreticilik yap-
maktadır. 

Betül Oral
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Betül Oral
Cilt. “Şemse Cilt” Serbest tasarım. Kahverengi sahtiyan keçi derisi kullanılan eserde 
deri inceltilmiştir. Şemse formunda tasarlanan kapakta iki sıra zencerek vardır. Eser 
Kırmızı altın ve mavi renkle süslenmiştir.
26 x 17 cm,   2012  
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Betül Oral
Cilt  “Zerbahar Cilt” Dua kitabına yapılmıştır.  Şemse-salbek  olarak tasarlanan eserde 

yeşil ve kırmızı sahtiyan keçi derisi inceltilerek kullanılmıştır. İç kapaklarda da kırmızı deri ve 
kırmızı altın kullanılmıştır. İç kapaklar geometrik motifle süslenmiştir.  13,5 x 8,5 cm,  2012  
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Betül Oral
Geometrik Motifli Cilt.  “Şemse Cilt” Serbest tasarım  Geometrik motifler kullanılarak 
tasarlanan eserde üç renk deri Kullanılmıştır. Deriler sahtiyan keçi derisi olup kalındır.
Parça Parça yapılan kapakta 864 parça mevcuttur.     28 x 21 cm,  2000 
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[Katı’ Sanatçısı]

Dürdane Ünver
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 Türklerin, kültür ve sanatlarımızın her dalında ortaya 
koydukları örneklerle, farklılığını dünya üzerinde de kabûl 
ettirdiği bilinen bir gerçektir.Türk kitap süsleme sanatları 
içinde önemli bir yeri olan katı’ (kâğıt oymacılığı)  geleneksel 
sanatlarımızın en güzel dallarından biri olma özelliğini taşı-
maktadır.Bir motif veya yazı örneğinin, ince bir kâğıt veya de-
riden oyulması suretiyle meydana getirilen katı’, ince işçiliği 
ve detaylı yapısı ile tam bir sabır sanatıdır. Her ne kadar Uzak 
Doğu kökenli bir sanat olarak biliniyorsa da Anadolu Türkleri 
arasında tekamül etmiştir. Tezyinatın klâsik dönemlerinde 
ilgi görerek zevkli ve hünerli ustalarca ince bir sanat dalı hâ-
line getirilen kâğıt oymacılığı, XV.yy’dan XIX.yy’a kadar geniş 
bir yelpaze içinde sevilerek yapılmıştır. XV.yy’da Fatih Sultan 
Mehmed döneminde deri ciltlerdeki ustalık, Kanuni Sultan 
Süleyman ve Sultan II. Bayezid zamanlarında kâğıt oyma ola-
rak,  altın devrini yaşamıştır.Yavuz Sultan Selim’in de ülkeye 
kazandırdığı sanat ganimetlerinin, katı’ sanatının tekamü-
lünde çok önemli  rolü olmuştur.
 XVII. yy’da Avrupalı seyyahlar tarafından İstanbul Çarşı 
Ressamları’ndan satın alınan albümler sayesinde, oradaki sa-
natçılar da “silhouette’’ adı altında kâğıt oymacılığına başla-
mışlardır. Amerika’nın bu sanatlarla tanışması ise Avrupa’da-
ki örnekler sayesinde olmuştur. “Katı’’’, kâğıt oymacılığının 
Türk topraklarındaki adıdır, bu sanata her ülke kendi lisan-
larında isim vermiştir. Günümüzde hemen her ülkede kâğıt 
oymacılığı yapılmaktadır. Katı’ sanatını el yazması kitapların 
kaplarında deri oyma olarak, hat levhalarda, albümlerde, hat-
tatların kullandıkları yazı çekmecelerinde, bazı kutuların iç 
kapaklarında  görmek mümkündür. Dolayısıyla çeşitli objeler 
üzerine uygulanabilen bir sanat dalıdır.
 Bu sanatı icra edebilmek için bazı malzemelere ihtiyacımız 

Katı’
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vardır. Bunlardan en önemlisi kâğıt. Kâğıttan sonra ikinci ihti-
yaç malzememiz alet–edevat. Yuvarlak kesimleri yapmak için 
ucu kısa ve kıvrık “tırnak makası”, düz kesimler için “kretuar”-
dan yararlanabiliriz. Bunun yanı sıra “matt” adı verilen kesme 
tahtası ve ucu yassı bir “cımbız”, su ve nişasta ile hazırlanan 
“muhallebi” adını verdiğimiz yapıştırıcı, bu sanatı uygulayabil-
memiz için yeterlidir. Kâğıtları tek tek oyabildiğimiz gibi, ikiye 
katlanmış kâğıt üzerine motifin yarısını çizerek, simetrik oy-
malar da meydana getirebiliriz.Değişik renkli kâğıtları üst üste 
yapıştırarak bir seferde aynı motiften birkaç tane daha elde 
etmemiz mümkündür. Çiçek motiflerinde kat kat kesimleri 
üst üste yapıştırarak 3 boyutlu bir görünüm de elde edebiliriz. 
Dişi kalıp dediğimiz beziryağlı kâğıtlar üzerine çizili motifleri 
oyduktan sonra, boşluk kısmına boya ile tamponlama yaparak, 
siluet adını verdiğimiz değişik  katı’ örnekleri  de yapabiliriz. 
 XIX.yy’da ekonomik, sosyal ve askeri nedenlerle gerileme-
ğe başlayan bu sanat dalı, 1920’li yıllardan itibaren Ord. Prof. 
Dr. A. Süheyl Ünver tarafından tekrar hayata geçirilmiş, daha 
sonra kızı Gülbün Mesara tarafından bu hususta araştırma-
lar yapılarak, talebeler yetiştirilmiştir. Günümüzde bu sanat 
dalında resmî olarak eğitim veren ve katı’ sanatının 2006 yı-
lında Milli Eğitim’de kabulünü sağlayan Dürdane Ünver’dir. 
Ümraniye Mim Sanat Akademisi’nde bir yandan talebe yetiş-
tirirken, bir yandan da mezun ettiği bir grup talebesi ile çalış-
tığı projelerle, sanata katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
2013 Eylül ayı itibariyle Küçükçekmece Belediyesi bünyesin-
de kurulan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde onun danış-
manlığı ve gözetiminde, asistanı  Ersin Yıldızhan eğitmenli-
ğinde talebe yetiştirmeye başlayacaktır.

Dürdane Ünver



100

 1948 doğumlu Dürdane Ünver, İstanbul Üniversite-
si İletişim Fakültesi mezunudur. Tezyinat çalışmalarına 
1976 senesinde Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Azade 
Akar, Cahide Keskiner, Melek Antel nezdinde Topkapı 
Sarayı Nakışhanesi’nde başlayan sanatçı tezhip, minya-
tür ve katı’ eğitimi almıştır. Minyatür ve katı’ dallarında 
Gülbün Mesara ile çalışmıştır. Kayınpederi Ord. Prof. Dr. 
A. Süheyl Ünver tarafından tezyinattaki başarısına bina-
en kendisine 1985 senesinde icazet verilmiştir.
 1978’den itibaren 4 kişisel, 100’e yakın yurt içi ve yurt 
dışı karma sergiye katılan sanatçının eserlerinin 50’si 
yurt dışında, 200’den fazlası ise yurt içi özel koleksiyon-
lardadır. İki eseri Abudabi Kültür Müzesi’nde, bir eseri 
de Bosna Müzesi’nde bulunmaktadır. Hollanda’lı Victor 
Roozen tarafından üç minyatür ve 32 İstanbul lalesi ça-
lışması albüm hâline getirilmiştir. Ünver, 1991 yılında 
‘Türk Kültürü’ne Hizmet Vakfı’ tarafından organize edi-
len ‘Çevre Değerleri Türk Minyatür Resmi’ yarışmasın-
da Başarı Ödülü, aynı yıl ‘Eskişehir Valiliği’ tarafından 
düzenlenen ‘1991 Dünya Yunus Emre Sevgi Yılı Türk 
Minyatürü’ yarışmasında ise İkincilik Ödülü ve plaketi 
kazanmıştır.  2004 yıllarında 49 laleden oluşan çalışması 
özel bir koleksiyonda albüm hâlindedir. 1990–2011 yılla-
rı arasında sanat çalışmaları nedeniyle çeşitli kuruluşlar 
tarafından onur ödülüne lâyık görülmüştür.

Dürdane Ünver
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Dürdane Ünver
Katı’. “Maşallah” Hat: Hamid Aytaç.  Hattın etrafı, 
Gaziantep Halfeti’de yetişen siyah güller ve Antep işi ile tasarlanmış bir kompozisyon.
Kâğıt ve 22 ayar sürme altın.  62 x 58 cm,  2013
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Dürdane Ünver
Katı’.  “Halfeti Ve Siyah Güller”  Gaziantep iline bağlı Halfeti’nin kum saati içinde eski - 

yeni hâli ve sadece o bölgede yetişen siyah gülün minyatür tarzında tasarımı. 
Bitkilerle boyanmış kâğıt, 23k yapıştırma altın ve guaj.  59 x 92 cm,  2013 
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Dürdane Ünver
Katı’ ve Suluboya.  “Sakura’nın Gölgesindeki Balıklar”  Dürdane Ünver & Betül Aydıner
Suluboya olarak çalışilmiş göldeki balıklar üzerine sarkan sakura (kiraz çiçeği) katı’ olarak 
katlı çiçeklerden tasarlanmıştır.  71 x 59 cm,  2008-2009
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[Katı’ Sanatçısı]

Ersin Yıldızhan
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 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğ-
renimini İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Kürsüsü’ne bağlı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ün-
ver nakışhanesinde Türk Süsleme Sanatları derslerine 
iştirak etmeye başladı ve Tezhip icazetini 2001 yılında 
buradan aldı. 
 TBMM Milli Saraylar Daire  Başkanlığı bünyesinde-
ki Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi Katı’ Atölye-
si’nde Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü’nün verdiği 
Katı’ derslerine devam edip katı’ icazetini 2007 yılın-
da buradan aldı. Hâlen Dürdane Ünver’le birlikte Mim 
Sanat Akademisi’nde katı’ dersleri vermeye devam et-
mektedir. Birçok karma sergiye katılmıştır.

Ersin Yıldızhan
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Ersin Yıldızhan
Katı’. “Safevi Dönemi Cilt Kapağı” 
75 x 53,5 cm,  2012
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Ersin Yıldızhan
Katı’.  “Gılgamış ve Endiku-Gılgamış destanından bir sahne” 

66,5 x 55 cm,  2012
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Ersin Yıldızhan
Katı’.  “Karamemi-gül ve karanfil güzellemesi”  
Geleneksel İnce Kâğıt Oymacılığı,  62,5 x 53,5 cm,  2009
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[Çini Sanatçısı]

Latife Aktan ÖzelYrd. Doç. Dr.
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 İnsanoğlunun fiziksel özelliklerini keşfettiği ve bu 
özelliklerini kendi emek ve tasarımı ile sanat objelerine 
dönüştürmede kullandığı ilk malzemeler “su” ve “top-
rak”tır. Pişmiş topraktan üretilen araç ve gerecin bir yü-
zünün sırlanarak kullanımına tarihte ilk olarak, 5000 yıl 
kadar önce Mezopotamya’da Sümer uygarlığında rastlan-
maktadır. Sırlanan yüzeyin renk ve şekillerle süslenmesi 
ise takip eden yüzyıllarda ortaya çıkan gelişmelerdir.
 Türkler, yerleşik düzene geçtikleri VIII.-X. yy’lardan 
başlayarak, her türlü toprak işleme, mimari ve süsleme 
sanatları ile ilgilenmişlerdir. Hammaddesi kuvars, kil ve 
fritten oluşan “çini” sanatının Uygurlar’a kadar inen ta-
rihî gelişimi vardır. Daha çok mimariye bağlı olarak geli-
şen bu sanat, Anadolu’ya, X.-XIII. yy’larda Orta Asya ve 
İran’da yerleşik bir medeniyet kurmuş olan Selçuklular’la 
girmiş, çeşitli mekânlardaki uygulamalarla çok  başarılı 
örnekler vermiştir. Bu dönemden başlayarak cami, med-
rese, türbe ve sarayların çoğunluğunun çiniler ve onun 
türev uygulamamaları ile süslendiği görülür. Bunlar, çini, 
mozayik-çini, sırlı tuğla, tek renkli sırlı çini, kabartmalı, 
yaldızlı ve sıraltı çini gibi çeşitli form ve uygulamaların 
mekânları olmuşlardır.
 XII-XIII. yy’lardan başlayarak Anadolu’da yerleşik bir 
medeniyeti geliştiren Selçuklu’daki mozayik-çiniler gide-
rek Bizans mimarisindeki mozayiğin yerini almıştır. Ge-
nelde sırlı tuğlalar yapı dışında, çiniler ise yapı içlerinde 
görülmektedir. Kullanılan renkler, çoğu kez, turkuvaz, 
mor ve kobalt mavisidir. Bu dönem süslemelerinde, gi-
derek olgunlaşan ve mükemmele ulaşan düzeylerde, 
geometrik geçmeler, yıldızlar, organik motifler, rumi, 
hayvan, insan figürleri ve çiçekler (stilize/yarı stilize) 

Çini
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kullanılmıştır. Yıldız, altıgen, üçgen, kare, dikdörtgen ve 
benzeri formlu kaplamalar, giderek Selçuklu süslemesiy-
le özdeş hâle gelmiştir.
 Bir başka süsleme tekniği olarak “minai”, Büyük Sel-
çuklular’ın İran’da yaygın olarak kullandığı bir teknik-
tir. “Luster çini”lerin ilk gelişmiş örnekleri de o dönem 
saraylarında görülmektedir. Anadolu Selçuklu ve takip 
eden Beylikler dönemi (XII.-XV. yy’lar), mimaride ve çi-
nide Osmanlı’ya geçişi sağlayacak ara dönemlerdir. Bu 
dönemdeki ilk önemli çini merkezi Konya’dır.
 Takip eden dönemde yükselen Osmanlı mimarisinde 
çini, çok önem verilen bir dekoratif öğe durumuna yük-
selmiştir. Bu döneme ait, iyi bilinen iki yeni çini üretim 
merkezi ortaya çıkmıştır: İznik ve Kütahya. İznik,  tekni-
ği, işçiliği, sanatı açısından örnekleri günümüzde de be-
ğeniyle izlenen merkezdir. Kütahya ise, İznik’in yükseliş 
döneminde (XVI. yy.) üretimine ihtiyaç hâlinde katılmış, 
son dönemde (XIX. ve XX. yy’lar) tekrar canlanarak tak-
dir edilen ürünlerini günümüzde de sürdürmektedir. Bu 
2 merkezin gelişimine kısaca göz atalım:
 İznik’te, İstanbul ve Saray amaçlı, geniş ölçekli çini 
üretimi başlamadan önce, imparatorluğa başkentlik ya-
pan Bursa, Edirne, İstanbul gibi kentlerde yoğunlaşan 
dinî yapılarda kullanılan çiniler, ustalar tarafından inşaat 
alanları yakınlarında kurulan atölyelerde üretilmişlerdir. 
Bu dönemde, İznik’te, çini üretimi Bizans ve Ortadoğu 
etkili olarak sürmekteydi. İmparatorluk’ta anıt-eserler 
gereksinimi arttıkça, İznik’te Saray’a bağlı atölyeler or-
taya çıkmış ve bunlar daha ciddi ve geniş ölçekli tasarım 
ve üretime başlamışlardır. Üretim, daha çok saray gerek-
sinimleri ve dönemin dinî yapılarında kullanılmıştır. Bu 
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dönemde üretilen çiniler, duvar süsleme çinisi ve genelde 
“evani” dediğimiz mutfak kapkaçağını kapsayan objeler 
şeklindedir.
 Alım gücü yüksek bir talep ortamında, İznik merkez-
li üretimin sanatsal yönü, ortaya çıkan çeşitli üslûp ve 
teknikler çerçevesinde, giderek yükselmiş ve “Milet işi”, 
“Şam işi”, “Kara Memi Ekolü”, “Sazyolu”, “Naturalist üs-
lûp”, “Mavi-beyaz grubu”, “Baba Nakkaş Ekolü”, “Avru-
palı Hanedan Çinileri” (hanedanlar için üretilen hediye-
likler) gibi ekoller/dönemler geçirerek üretimi XVII. yy. 
sonlarına kadar sürdürmüştür. Sıraltı tekniğini geliştiren 
ve bu teknikle beğenilen çiniler üreten İznik atölyeleri,  
en güzel örneklerini XVI. yy’da ve XVII. yy’ın ilk yarısın-
da vermiştir. Sonrasında, ekonomik ve politik sıkıntılar 
hattâ yöredeki salgın hastalıklar nedeniyle, üretim çok 
azalmıştır.
 XVIII. yy. başlarında, III. Ahmet döneminde, özellik-
le Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İznik çini geleneğini 
İstanbul’a taşıyarak, “Tekfur Sarayı” (eski Bizans Sara-
yı) mekânlarında tekrar başlatmıştır. Üretimde olduğu 
kısa dönemde, Tekfur Sarayı çinileri, taşıdığı barok etkili 
çiçekler, sarı renk,  iri güller, ince laleler ve üç boyutlu 
“Kâbe” tasvirli panolar ile tanınmıştır.
 Anadolu’daki diğer önemli merkez olan Kütahya çini 
sanatının başlangıcı için değişik görüşler vardır. Bunlar 
“İznik’ten önce”, “İznik’le birlikte” ve “İznik sonrasında” 
olarak sınıflandırılabilirler. Diğer taraftan, Kütahya çini-
ciliği, merkeze (İstanbul’a) uzaklığı nedeni ile, gerekli ilgi 
ve desteği görmemiş ve çoğunlukla Anadolu’nun çini ih-
tiyacını karşılamıştır. Uzun süre İznik’e yardımcı bir mer-
kez konumunda kalmışsa da, XVII. yy’dan başlayarak ön 
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plana çıkmış, çini ve evani üretiminde ülkedeki tek mer-
kez hâline dönüşmüştür.
 XIX. yy. ve takip eden I. Ulusal Mimari Dönemi’nde 
“Türkçülük” akımının da etkisiyle, üretimi tekrar canla-
nan Kütahya çiniciliği, Çanakçı Hacı Hafız Mehmet Emin 
Usta ve Hacı Minasyan gibi ustalar tarafından tekrar 
gündemdeki yerini almış ve bunu güçlendirmiştir.
 Günümüzde Türk çini sanatı, başta Kütahya olmak 
üzere, İznik ve diğer illerimizdeki küçüklü büyüklü atöl-
yelerin üretimiyle yaşamını sürdürmektedir. Onlarca 
üniversitemizde varlık bulan Güzel Sanatlar Fakültele-
ri’mizle çeşitli Meslek Yüksek Okulları’nda Geleneksel 
Türk Sanatları ve diğer adlar altındaki bölüm ve prog-
ramlarında yetişen öğrenci ve mezunlarla ve bu konuya 
gönül vermiş profesyonel ve amatör sanatçılarla yaşamı-
nı sürdürmektedir.  

Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Özel
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 Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Özel  Erzurum’da doğdu.
Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik (doktoraya eş-
değer) eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanat-
lar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü (GSF-
GTSB) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1994 yılında 
tamamladı.
 1987- 2000 yılları arasında aynı üniversitenin GTSB, 
Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’nda araştırma gö-
revlisi, 2000-2011 arasında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) GSF-GTSB’de kurucu bölüm başka-
nı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu dönem-
de Üniversite Senatosu üyeliği de yapan Dr. Aktan Özel, 
2011’den bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesi GSF-GTSB’de öğretim üyesi olarak eğitime katkısını 
sürdürmektedir.
 Çeşitli yurt dışı etkinlikleri olan Dr. Aktan Özel, Aca-
demia Internazionale “Greci Marino” Academia Del Ver-
bano tarafından 1998’de sanat dalında, önce (1998’de) 
“Corresponding Academian”, 1999’da “Academical Com-
mander”, 2006-2010 arasında da E’cole Supérieure Inter-
nationale de Bruxelles tarafından “Professor of Arst & 
Design” unvanları ile  ödüllendirildi.
 1985’ten bu yana 100’den fazla yurt dışı ve yurt içi 
karma sergiye katılan sanatçı, “Türk Çini Sanatında 
Geçmişten Günümüze Yansımalar”, “Toprak Çiniye Dö-
nüşünce”, “Kazdağları Siklameninin Çini Yorumu”  ve 
kişisel “Seramik Sergisi” başlıklı 4 kişisel  sergi açtı. “Kaz-
dağları Siklamen” motifinin yeni yorumunu çini sanatına 
kazandırdı. Sanatçı, ulusal ve uluslararası sempozyum ve 
kongrelerde bildiriler sundu. Çini alanında seminerler 
verdi.

Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Özel
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 Aktan Özel, 1986’da ve 1987’de   I. ve II. Türk Süsleme 
Sanatları Sergisi (Çini Deseni) Kültür   Turizm Bakanlığı  
tarafından birincilikle ödüllendirildi.
  Uluslararası proje koordinatörlüğü de yapan Latife 
AKTAN, Avusturya’da  Volkshochschule Favorite’nin da-
vetlisi olarak Viyana’da “Çini Tasarımı ve Uygulama” der-
si verdi. “Traditional Turkish Art from past to the futu-
re” başlıklı konferansı World Design Kapital   2012 Casia  
Helsinki-Finlandiya’da verdi. 1995’de Edirne Müzesi’nde 
bulunan çinilerin tarihlendirilmesi, yeniden tamamlan-
ması 2000’de Çanakkale Askeri Müze çinilerinin resto-
rasyon konservasyon çalışmalarını yürüttü. 
 Makaleleri yayımlanan sanatçı, çok sayıda (canlı yayın) 
radyo televizyon programında çini konusunda sunuma 
davet edildi. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Amerika’da 
(Dallas) çini sanatını içeren konferanslar verdi. Çeşitli 
jüri üyeliklerinde ve danışma kurullarında yer aldı.
 Türk Seramik Derneği, TEMA,  DHKD ve TUBİTAK 
ARBİS üyesidir.
 Birçok yerel etkinlik yönetiminde, danışma ve çalışma 
kurulunda aktif görev aldı. 
 Çok sayıda organizasyon yöneten sanatçı, yurt içi ve 
dışında öğrenci sergileri ve gösterileri düzenledi. Hâlen 
öğretim üyesi olarak eğitime ve sanata katkı sunmakta-
dır.
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Latife Aktan Özel
Çini. “İstanbuluyorum”

Kumaş üzeri akrilik boyama ve sıraltı tekniği
100 x 70 cm,  2010
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Latife Aktan Özel
Çini.  “Kazdagları Siklameni”  Sıraltı tekniği
60 x 80 cm,   2009
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Latife Aktan Özel
Çini.  “Üçgen”  Renkli çamur ile ebru tekniği 

21 x 21 x 21 cm,  1999
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Latife Aktan Özel
Çini.  “Kazdagları Siklameni”  (Eser detayı)
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[Çini Sanatçısı]

Nazan Ilgaz
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 1970 yılında Bayburt’ta doğdu. Mimar Sinan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Akademisi Geleneksel Türk El Sa-
natları Çini Sanat Dalı’ndan 1993’te mezun oldu. 
 1995 yılında Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi’ne 
katıldı. 2011 yılına kadar tekstil tasarımcısı olarak çalış-
tı. 
 Çeşitli yurt içi ve yurt dışı karma sergilere katıldı. Hâ-
len 2012 yılında girdiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Latife Aktan Özel Çini 
Atölyesi’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Nazan Ilgaz

Nazan Ilgaz
Çini.  “Çarkı Felek”  Sıraltı tekniği   

54 cm, 2013
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Nazan Ilgaz
Çini.  “Çarkıfelek ”  Sıraltı tekniği
54 cm,  2013
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[Kaligrafi Sanatçısı]

Etem Calıskan



128

 Kaligrafi, Yunanca güzel anlamına gelen “kallos” ve yazı 
anlamına gelen “grophos” kelimelerinden türemiş bir ta-
nımlamadır. Kısaca “güzel yazı” anlamına gelir; fakat özel 
olarak kaligrafi sanatındaki asıl amaç, değişik motifler kul-
lanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmek-
tir. Kaligrafi çalışmasında sanatçı, harfleri özgürce kullanır 
ve onları kalemiyle çeşitli biçimlere, şekillere sokar.
 Kaligrafi, insanoğlunun yüzyıllardır birbirleri ile iletişi-
mindeki görsel sanatların başında gelmektedir. Her toplu-
mun kendine özgü bir kaligrafi tarzı olması din, dil, kültür 
farkından kaynaklanmakta ve bu sanatın kendi içerisindeki 
zenginliğini de bizlere göstermektedir. Dünyada en çok ilgi 
gören ve aktif olarak kullanılanların başında; Çin kaligrafisi, 
İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Yunan 
kaligrafisi, Batı kaligrafisi ve bizim coğrafyamızda “Hüsn-ü 
Hat” adıyla bilinen Arap kaligrafisidir.
 Bilindiği üzere yazı, Güney Mezopotamya’da yaşayan 
Sümerler tarafından M.Ö. 3500 yıllarında icat edilmiştir. 
Arkeologlara göre yazının ilk işlevi, muhasebe hesaplarını 
kayıt altına almaktır. Daha sonraki yıllarda Sümer yazıları, 
insan ve eşya isimlerini içeren 1.200 logo grafik (resimsel) 
sembollü bir iletişim aracı olmuştur. Zaman içinde bu logo 
grafik nitelikler, çizgisel formlar kazanarak alfabe benzeri 
şekillere dönüşmüş ve fonolojik unsurları kapsamaya baş-
lamıştır. Hece sisteminin geliştirilmesi ve kelimelere takı-
lar eklenmesi ile konuşma dili ve yazı bütünsel bir iletişim 
aracı hâline gelmiştir. Mezopotamya’nın kuzeybatısında 
medeniyetlerini kuran Fenikeliler, Sümerler’in yazı siste-
mini çeşitli sembollerle geliştirip Fenike (Semitik) alfabe-
sini icat etmişlerdir. Fenikeliler, deniz ticareti ile bu yazıyı 
Yunan uygarlığına kadar ulaştırmışlardır. Yunan alfabesi de 

Kaligrafi
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çeşitli aşamalardan geçerek M.Ö. 900 yıllarında son şeklini 
almıştır. Daha sonra Romalılar, Yunan kültürü ile birlikte 
Yunan alfabesini de benimsemişlerdir. Latin alfabesi M.Ö. 
100 yıllarında son şeklini almış ve günümüz alfabesinin te-
meli oluşturulmuştur. Kaligrafi de, bu dönemden itibaren 
insanoğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacı hâline gelmiştir. İlk 
Batı kaligrafisi örnekleri, Roma İmparatorluğu döneminde 
taşları oymak suretiyle ortaya çıkarılan çalışmalardır. Genel 
anlamda ilk kaligrafi örneği ise, Eski Mısır uygarlığının M.Ö 
2300 yıllarında papirüs üzerine yazılmış, hiyeroglif yazının 
sadeleştirilmiş hâli olan “hieratik” yazılar olarak gösteril-
mektedir.
 Arap kaligrafisi, diğer bir deyişle “Hüsn-ü Hat” Türki-
ye’deki en önemli sanat dallarından birisidir. Hat sanatı ol-
dukça geniş bir kitlenin beğenisini kazanmış hattâ bu sanatı 
öğrenebileceğimiz çeşitli eğitim kurumları da kurulmuştur. 
 Kaligrafi sanatı günümüzde, özellikle Amerika, İngiltere 
ve Avustralya’da büyük bir ilgi görmektedir. Bu ülkelerde, 
kaligrafi sanatına gereken değer verilmiş ve olağanüstü bir 
alt yapı oluşturulmuştur. Amerika’da birçok üniversitenin 
grafik tasarım bölümlerinde kaligrafi dersleri okutulmakta 
ve her eyalette onlarca özel kaligrafi okulu bulunmaktadır. 
Bu okullar ve üniversiteler bünyesinde her yıl seminerler, 
geleneksel yarışmalar ve sergiler düzenlenmektedir. Ülke-
mizde de birçok değerli kaligrafi sanatçımız kaligrafi üze-
rine bireysel çalışmalarını yürütmekte ve usta-çırak ilişkisi 
üzerinden yeni kaligrafi sanatçılarını yetiştirmeye devam 
etmektedirler. 

Doğukan İşler
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 Gazeteci, ressam, hattat. 1928’de Tarsus’un Göçük Kö-
yü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. 
Yüksekögrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bö-
lümü’nde yaptı. Prof. Sabri Berkel’den Desen, Prof. Emin Ba-
rın’dan Yazı, Prof. Namık Bayık’tan Afiş ve Grafik dersleri aldı. 
Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Prof. Barın’a yardımcı 
oldu. 1954 yılında Akademi’de sanat öğrenciliğini sürdürürken 
gazetecilik mesleğine girdi. Yeni Sabah gazetesinde ressam ve 
kaligraf olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Ankara’da Zafer 
ve Öncü gazetelerinde; İstanbul’da Hareket, Dünya, Akşam, 
Milliyet, Hürriyet gazetelerinde çalıştı.
 1982 yılında Hürriyet gazetesinden emekli olduktan sonra 
Milliyet gazetesine Türk Büyükleri’ni çizdi ve albüm kitap ola-
rak yayımlandı. Güneş gazetesine Kur’an’ın Türkçe anlamını, 
Sabah gazetesine Yunus Emre Divan’ını hazırladı. Çizgi röpor-
tajlar yaptı. 1954 yılında Yapı Kredi Bankası’nın 10. Yıl Afişi, 
Şükran Belgeleri, Diplomaları, Madalyaları’nı yaptı.
 1980’li yıllarda Atatürk’ün 100. doğum yılının Maliye Ba-
kanlığınca çıkarılan altın ve gümüş anı paraları, TBMM’ce ya-
yımlanan 100. yıl kutlama afişleri, Cumhurbaşkanlığı forsun-
daki 16 yıldızın ifadesi olan tarihteki Türk Devletleri’nin PTT 
Genel Müdürlüğü’nce bastırılan pulları, 1990 Yunus Emre 
Uluslararası sergi yılında Kültür Bakanlığı’nca yayımlanan el 
yazması “Yunus Emre Albümü”. Bu çalışmalarına 2000 yılında 
bir çalışmasını daha ekledi. Gazi Mustafa Kemal’in 15-20 Ekim 
1927 tarihinde TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 2. Bü-
yük Kongresi’nde okuduğu büyük nutkunu el yazması olarak 
harf harf yazdı. Kültür Bakanlığı’nca anı kitabı olarak yayım-
landı. 17 ciltlik el yazması orijinalleri Başkent Üniversitesi Ab-
dülrahim Tuncay Atatürk Müzesi’nde yerini aldı.

Etem Çalışkan
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Etem Çalışkan
Kaligrafi.  “Özgün tasarım” Kâğıt Üzerine Karışık Teknik,
100 x 70 cm,  2013  
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Etem Çalışkan
Kaligrafi.  “Fatih”  Kâğıt Üzerine karışık teknik 

44 x 43.8 cm,  2012
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Etem Çalışkan
Kaligrafi.  “Gül” Kâğıt üzerine karışık teknik,
73 x 47.1 cm,   2011
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[İllüstratör]

Hülya Korkmaz
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 Bilimsel İllüstrasyonun Dünyadaki Önemi ve 
Tarihi: İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana 
bilim, “dünyanın işleyişi hakkında bilgi toplama ve 
bunlarla ilgili sorulara yanıt arama süreci” olarak ta-
nımlanır. Bu süreçte, belgelemek amacıyla resimle-
me, en yoğun kullanım aracı olarak var olmaktadır.
  İnsanoğlunun illüstrasyon eylemi yontma taş 
devrinde yaşayanların mağara duvarlarına resimler 
yapmalarıyla başladı. İnsanların bir zamanlar sığı-
nak olarak kullandıkları mağaralarda, o dönem insa-
nının yaşayışını, istek ve ihtiyaçlarını, yaşamlarını 
sürdürebilmek için verdikleri mücadeleleri, o dönem 
içerisinde yaşamış olan canlıları anlatan resimlerle 
karşılaşırız. En eski resimler olarak adlandırılan bu 
görüntüler, insanoğlunun ilk sanatsal yapıtları ola-
rak nitelendirilmiş olup, günümüze ışık tutan belge-
ler hâlinde yer almaktadır. 
  Eski zamanlarda günümüzdeki şekilde bir bilim-
sel görüntüleme yapılabilmesi için hayli zamana ge-
reksinim vardı. Yine de o zaman koşullarında dönem 
içerisinde yaşamış olan bir hayvanın ve eczacılıkta 
sağaltıcı etkisinden faydalanmak üzere kullanılmış 
olan bir bitkinin resimleri günümüze kadar ulaşmış 
ve yüzyıllar öncesi hakkında bilgi edinmemizi sağla-
mıştır. 
  Bitkileri inceleyen “botanik” ve hayvanları ince-
leyen “zooloji” diğer doğa bilimleri gibi çok eski bir 
geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyu sürmüş ve sürmek-
te olan bir çaba ile bitkiler ve hayvanlar incelenmiş 
ve çoğu zaman resimlenerek sınıflandırılmış, betim-
lenmiş, faydaları ve zararları belirlenmiştir.

Bilimsel Bitki
İllüstrasyonu
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Bilimsel İllüstrasyon Nedir? Bitki İllüstrasyo-
nunun Önemi ve Amacı: Biyoloji, botanik, ziraat, 
tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık alanları 
için öğretici ve tamamlayıcı amaçlarla yapılan ayrın-
tılı resimler (illüstrasyonlar), bilimsel çalışma adı 
altında toplanmaktadır.
  Biyolojik çalışmada amaç; konu içinde daha 
önemli olanı vurgulamak, gerektiğinde ayıklama, 
yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek 
abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf ma-
kinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir.
  Bitki resimleme yöntem ve tekniklerini, bilimsel 
kriterlere uygun olarak, doğru şekilde öğretmek, 
öğretilen yöntem ve tekniklerin uygulanmasını sağ-
lamak amacıyla kurslar gerçekleştirilmektedir. Kurs 
boyunca, “teknik kalem”, “karakalem” ve “suluboya” 
bitki resmi teknikleri gösterilmekte, anlatılan ve 
uygulama yöntemiyle gösterilen teknik doğrultu-
sunda, katılımcılardan bitkiyi önce ana hatlarıyla, 
daha sonra gerçeğe en uygun ayrıntılarıyla çizerek 
resmetmeleri istenmektedir
  Bilimsel canlı çizimi (illüstrasyonu), ABD ve Av-
rupa gibi ülkelerde sanatın önemli bir dalıdır ve sa-
nat fakültelerinde bu konuda gerekli eğitim verilir 
ancak ülkemizde bu dal daha yeni başlamaktadır ve 
ülkemizde profesyonel canlı çizeri olmaması, Türki-
ye’nin canlılarını kapsayan arazi rehberlerinin yara-
tılmasının önünde önemli bir engeldir. 
  Türkiye’de canlı çizimi eğitiminin geliştirilmesi, 
bu eğitimi alan çizerlerin Türkçe doğa rehberlerini 
yaratması ve bu sayede Türkiye’nin sahibi olduğu 
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canlıların halk tarafından tanınmasını amaçladığı-
mız için bizler de, kurslar yoluyla biyolojik illüst-
rasyonla ilgilenen araştırmacı ve öğrencileri belir-
leyerek, canlı illüstrasyon tekniklerini öğretmek, 
biyoloji eğitimi ve doğa bilincini geliştiren, bitkileri-
ni kapsayan arazi rehberleri yaratmayı amaçlamak-
tayız.
 Türkiye’de bitki resmi yapan insan sayısı son de-
rece az olduğundan, bilimsel çizimleri yapacak tek-
nik sanatçılara büyük bir ihtiyaç vardır.
 Bitki zengini olan ülkemiz topraklarında yaşayan 
yaklaşık 10 bin bitki türü vardır. Türkiye toprakla-
rının yaklaşık 15 katı büyüklüğündeki Avrupa kıta-
sının sahip olduğu bitki türünün 13 bin civarında 
olduğu göz önüne alındığında, bu bitkilerimizi kayıt 
altına almak için ülkemizde bitki ressamlarına ne 
kadar ihtiyaç duyulduğu daha da anlaşılmaktadır. 
Bitki Çiziminin (İllüstrasyonunun) Klasik Türk 
Sanatları için Önemi:
 Bilimsel illüstrasyon, bilimsel gözlem, disiplinli 
çalışma ve sanatsal etkinin bir karışımıdır. Klâsik 
Türk sanatlarında stilizasyon yapılırken stilize edi-
len bitkinin anatomisinin çok iyi bilinmesi gerek-
mektedir. Bu noktada, stilizasyonun en doğru şekil-
de yapılabilmesi açısından bitki illüstrasyonu büyük 
önem taşır. İllüstrasyonun amacı; konu içinde daha 
önemli olanı vurgulamak, gerektiğinde ayıklama, 
yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek 
abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf ma-
kinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir. 
Örneğin, biyolojik özellikleri incelenen bir bitkinin, 
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fotoğraf yöntemiyle sadece bir kısmı ele alınırken, 
bilimsel illüstrasyonda, bitkinin yaprak, gövde, çi-
çek, dal, kök bölgeleri, dokusu, damarları ve hattâ 
bütünü bir arada gerçeğe en yakın şekilde resmedi-
lebilmektedir. 

Hülya Korkmaz
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 Burdur’da doğan Hülya Korkmaz, SDÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden 2005 yılında bölüm 
2.si olarak mezun oldu. Üniversite eğitimi süresince, bilimsel 
illüstrasyon üzerine çalışmalar (böcek, çekirge, salyangoz, sü-
rüngen, kelebek, vs.) yaptı ve biyoloji kongrelerinde bilimsel 
illüstrasyon konulu kişisel sergiler açtı. Bu alanda yaptığı illüst-
rasyonlar, S.D.Ü Ziraat Fakültesi Böcek Müzesi’ne, malakolojik 
(salyangoz) çalışmaları ise MAKÜ arşivine alınmıştır. 2004- 
2005 yılları arasında ANG Vakfı tarafından düzenlenen, eğit-
menliğini İngiltere Kew Garden bitki ressamlarından Chris-
tabel King’in yaptığı, bitki resimleme (illüstrasyon) kurslarına 
katılarak, “Temel, Geliştirme ve Maharet” belgelerini almaya 
hak kazandı. Mezuniyetinden sonra bitki ressamı olarak çeşitli 
projelerde çalışmaya başladı.
 Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılan Korkmaz, 
2004’te Türkiye tarihinin ilk biyolojik illüstrasyon sergisi olan 
“1.Bilimsel Biyolojik İllüstrasyon”konulu kişisel sergiyi, Çu-
kurova Üniversitesi XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde Ada-
na’da açmıştır. Takip eden yıllarda, biyoloji kongrelerinde ve 
sempozyumlarda Bilimsel Biyolojik İllüstrasyon ve Botanik 
İllüstrasyonu konusunda kişisel ve karma sergilere katılmıştır. 
2006 ve 2009 yılları arasında, Kuzey Doğa Derneği’nin yürüt-
tüğü, Kars-Iğdır Doğal Zenginlik Projesinin Kars’ta organize 
ettiği “Anadolu’daki İlk Bitki İllüstrasyonu” kurslarında eğit-
menlik yaptı. Türkiye’nin Soğanlı Bitkileri, NGBB’nin Doğal 
Bitkileri, Kraliyet Botanik Bahçesi Edinburgh’ta Chile Yağmur 
Ormanları Bitki Türlerinin Çizimi gibi projelerde hâlen çalış-
maktadır. Bilimsel biyolojik illüstrasyon konusunda canlı ve 
herbaryum (kuru) örneğinden yaptığı teknik çizimler, yurt içi 
ve yurt dışı birçok hakemli dergide yayımlanmıştır. 2004 yılın-
da yayımlanan “Bilimsel Biyolojik İllüstrasyon” adlı kitabı da 
bulunan Korkmaz, ulusal birçok ödüle de sahiptir. 
 Uluslararası yarışmalarda da sırasıyla; 2009 yılında Edin-

Hülya Korkmaz
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burgh’ta (İskoçya) “BISCOT” (Botanical Images Scotia) adında-
ki uluslararası bilimsel bitki resim yarışmasında “Silver” gümüş 
madalya,  2010 yılında İngiltere’de London Royal Horticultural 
Society (RHS) nin düzenlediği uluslararası bilimsel bitki resim 
yarışmasında “Siver Gilt”  (yaldızlı gümüş) madalya, 2010 yı-
lında İtalya Lucca’da , “Murabilia Botalia Exhbition” kapsamın-
da düzenlenen uluslararası bilimsel bitki resim yarışmasında 
“Siver Gilt” (yaldızlı gümüş) madalyalarıyla onurlandırılmıştır. 
Akra FM “Bilimsel İllüstrasyon” röportaj, 21/01/2011 TRT 
Okul Anne Çocuk Programı- Atölye Çalışması, “Bilimsel Bitki 
İllüstrasyonu” canlı yayında uygulamalı anlatımı, 13/10/2011 
Zaman Gazetesi’nde Bilimsel Bitki İllüstrasyonu hakkında rö-
portaj (13/04/2012) TRT Belgesel Kanalı’nda “Şifadan renk-
lere yolculuk” programı 14/06/2012 TRT Anadolu Kanalı, 
Sanat Sokağı Programı’nda “Bilimsel Bitki Ressamlığı” üzerine 
sohbet, 25/12/2012 NGBB, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları 
Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanıp  yayımlanan, Türkiye Bitkile-
ri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabına, soğanlı bitki illüstrasyonu 
(Iris  peshmeniana)  ile katılım, 2012 yılında 395 illüstratör ta-
rafından, 1622 eser ile 592 sayfa, II cilt olarak hazırlan “Türk 
İllüstrasyon Kitabı’na bilimsel illüstrasyonları (bitki-böcek) ile 
katılmıştır, Alternatif Yayıncılık, Aralık 2012. 2010 Eylül ayın-
dan bu yana, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda öğretim görevli-
liği, Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi’nde usta öğreticilik, 
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde de 3 dönemdir Bilimsel 
Bitki İllüstrasyonu (resmi) konusunda eğitmenlik yapmakta-
dır. Aynı zamanda bu alandaki eğitmenliğini Ocak 2013’ten 
bu yana İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi’nde sürdürmektedir. 
2011 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gra-
fik Tasarım Bölümü’nde başladığı Tezli Yüksek Lisans eğitimi, 
“Bilimsel biyolojik illüstrasyonların grafik değerlendirmeleri” 
konusunda Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik danışmanlığında devam 
etmektedir.
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Hülya Korkmaz
İllüstrasyon, İris, süsen. “Iris peshmeniana” Suluboya

21 x 29.7 cm,  2006



143

Hülya Korkmaz
İllüstrasyon,  Doğu Çınarı. “Platanus orientalis” 
22 x 30 cm,   2007
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Hülya Korkmaz
İllüstrasyon, İris, süsen. “Iris schachtii” Suluboya.

21 x 29.7 cm,  2006
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Hülya Korkmaz
İllüstrasyon, İris, süsen. “Iris barnumae subsp. barnumae forma urmiensis” Suluboya. 
21 x 29.7 cm,   2009
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[İllüstratör]

Hakan Dağlı
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 1978 yılında Sivas’ta doğdu. 2000 yılında girdiği Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatla-
rı Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı’ndan 2004 yılında 
mezun  oldu.
 Akademide  Prof. hc. Uğur Derman’dan Türk Kitap Sanat-
ları Tarihi, Prof. Dr. Çiçek Derman’ ve Yrd. Doç Gülnur Duran 
‘dan Türk Tezhip Sanatı Eğitimi, Prof. Dr. Ali İsmail Türe-
men’den Temel Sanat ve Tasarım eğitimi, Restoratör Saadet 
Gazi’den Kâğıt Restorasyonu, Öğr. Gör. Salih Balakbabalar’dan 
Ahşap-Sedef, Öğr.Gör. Alparslan Babaoğlu’ndan Ebru, Öğr. 
Gör. Ali Artun’dan Çağdaş Sanat dersi aldı.
 Mezuniyetinden sonra tasarım sektöründe kalemişi desen 
tasarımı, takı tasarımı, porselen tasarımı, ahşap-sedef desen 
tasarımı, peçete desen tasarımı ve eşarp desen tasarımı proje-
lerinde farklı şirketler ile çalıştı. 2004 yılından itibaren kalemişi 
sektöründe, konak, villa ve prestijli projelerde tasarım yaparak 
Anarenk Proje Ekibi ile uygulamalarında görev aldı. 2005-2013 
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurum-
larında (İSMEK) Tezhip dersi verdi.
 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü-
sü Geleneksel Türk Sanatları Tezhip-Minyatür Ana Sanat Da-
lı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Yrd. Doç. Gülnur Duran 
danışmanlığında “Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Camii’lerinin 
Minber Bezemeleri” adlı yüksek lisans tez çalışmasını bitirme 
aşamasındadır.
 Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergilere katıldı. 
2013 yılından itibaren Küçükçekmece Belediyesi “Geleneksel 
Sanatlar Akademisi” kurs yöneticiliği görevini sürdürerek öz-
gün çalışmalarına Kuzguncuk’taki atölyesinde devam etmek-
tedir.

Hakan Dağlı
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Hakan Dağlı
İllüstrasyon. “Nefes Arası” Kâğıt üzerine karışık teknik,
50 x 35 cm,  2005-2013
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