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Prof. Dr. Sadettin Ökten



“Her seherde besmele ile açılır dükkânımız/Ahi Evran’dır dahi pîrimiz üstadımız” duasıyla 
güne başlayan zanâatkârlar toplumsal hâfızayı, sosyokültürel gelişimi ve tarihî zenginliği 
temsil edegelmişlerdir. Kültürel mirasımızın önemli bir öğesi olan; her biri uzun bir tarihe, 
geleneklere dayanan zanâatlar; nesilden nesile aktarılmış, endüstriyle yarışmış, şehirlerin 
coğrafyalarına ve topluluklarına göre değişkenlik göstermiştir. 

Sokakları birbirine bağlayan ve ortak yaşamın sürekliliğini sağlayan, mahallelerimizin hâfı-
zasını oluşturan esnafımız ve geleneksel meslek sahibi zanâatkârlarımız, üretimleriyle şe-
hir kimliğini oluşturan ve yaşatan kültürün birer parçasıdırlar. Bundan dolayı şehirlerimiz-
de seri üretim karşısında yok olmaya doğru giden zanâat dallarının en azından bulunduğu 
bölgede koruma altına alınması gerekmektedir.

Şehir ve Düşünce Dergisi, yeni sayısı ‘Şehir ve Zanâat’ ile kültürel mirasımızın bir öğesi olan 
zanâatların şehir ile ilişkisini gündeminize taşıyor. Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gö-
ren, şehirlerimizin en önemli mirasları olan zanâatları akademisyen ve yazarların gözünden 
geçmişten günümüze başta el sanatları olmak üzere inceledik; deneme, makale, röportaj ve 
değerlendirme yazılarıyla irdeledik. Çalışmalarımızın ülkemiz şehirciliğine ufuk açmasını 
temennî ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



Tarih boyunca insanoğlu, hayatını kolaylaştırmak 
için birçok farklı alanda beceriler edinmiş ve bu bece-
riler konusunda ustalaşmıştır. İnsanoğlunun gelişim 
süreciyle birlikte ustalıkların muhtevâsı da değişmiş 
ve gelişmiştir. El ustalığı isteyen ve emeğe dayanan 
işlere zanâat adı verilmiştir. Sanayi Devrimi döne-
minden bu yana derin yapısal değişikliklere uğramış 
olsalar da, zanâatlar kuşaktan kuşağa aktarılarak gü-
nümüze ulaşmayı başarmışlardır.

Camcılık, nakkaşlık, ahşap işçiliği, kunduracılık, taş 
işçiliği, nakış, halıcılık, telkâri ve lokum yapımı geç-
mişten günümüze ulaşan zanâatlardan bazılarıdır. 
Zanâat olarak kabul edilen mesleklerin çoğunun se-
ri üretime yenildiği, günden güne güç kaybettiği de 
bir gerçektir. Sanayi Devrimi’nden sonra şehirleş-
menin hız kazanması ve nüfusun artmasıyla zanâat-
kârlık yerini seri üretime bırakmış, kısa sürede daha 
fazla ürün üretimi amaçlanmıştır. Bu nedenle birçok 
zanâat yok olmuş ya da yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmıştır. Ancak şehirleşme, beraberinde oto 
tamirciliği, elektronik âlet tamirciliği gibi yepyeni ye-
ni zanâatlar da ortaya çıkarmıştır.

Şehirleşmenin getirdiği bir diğer netice ise Lonca 
Teşkilâtı’dır. Ahilik Teşkilâtı da denilen loncalar, 
zanâatkârların örgütlendiği ve kendi sosyal, iktisâ-
dî, meslekî kurallarını oluşturduğu; şehirlerin ekono-
misine, sosyal ve kültürel yapısına yön veren, günü-
müzün esnaf odalarının öncülüdür. “Hak ile sabır ile 
gelip bize gelen bizdendir, ahlâk ve akıl ile çalışıp bi-
zi geçen bizdendir” sözlerinin sahibi olan Ahi Evran, 
teşkilâtın temel yapısını da bu sözlerle vurgulamıştır.

Zanâat kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Türk 
Dil Kurumu’nun sözlüğünde zanâat; “el ustalığı iste-
yen işler” olarak tanımlanır. İlk tanımının dışında bir 
diğer karşılığı ise: “insanların maddeye dayanan ge-
reksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle bir-
likte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat.” 
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; “İnsan 
elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiş-
tir. Allah’ın elçisi Davud (a.s.) da kendi elinin emeğini 
yerdi.” (Buhârî, Büyû, 15) buyurmak suretiyle el eme-
ğinin ne kadar değerli olduğunu beyan etmişlerdir.

Zanâatta asıl amaç yarardır. Yapılan her ürün insanlı-
ğın ve o dönemin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Hayatın 
gitgide hızlanmasının doğal sonucu olarak insan fak-
törü ve el emeği yavaşça devreden çıkarken zanâat-
kârlık da daha az bilinir olmuştur. Yeni meslekler eski 
mesleklerin yerini almaya devam ederken biraz geç-
mişi anmak ve anlamak adına teker teker unutulan 
meslekleri hatırlatmak istedik.

Şehir ve Düşünce Dergisi bu ay, ‘Şehir ve Zanâat’ te-
masıyla sizlerle buluşuyor. Her sayısında olduğu gi-
bi bu sayıda da konusunda uzman yazar ve aka-
demisyenlerimiz düşüncelerini sizlerle paylaşıyor. 
Zanâatların, şehirlerde eski kıymetini geri kazanması 
amaçlanırken Şehir ve Düşünce’nin bu yolculukta de-
ğerli bir kılavuz olacağına inanıyor, katkılarından do-
layı kıymetli hocalarımıza ve dergimizin her sayısını 
büyük bir merakla bekleyen siz değerli paydaşlarımı-
za teşekkür ediyoruz.
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Şehir Kitaplığı

ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

ŞEHİR VE MİMARİ
Yazar: Mehmet Osmanlıoğlu 

Yayınevi: Dünya Bizim Kitaplığı

"Nüfusu 30 binden başlayıp 250 bini geçmeyen onlarca şehir planlanmalı ve bu şehirlerin ihtisas şe-
hirleri hâline getirilmesi gerekiyor. Ben İstanbul için 100 yıllık bir planlama hazırladım. İstanbul'un 
nüfusunu 5 milyona çekip, geri kalanını Anadolu'da oluşturulacak yeni şehirlere taşırım. Kendi kül-
türel kodlarımıza göre yeni şehirler kuralım. Ardahan'dan Edirne'ye 25 km genişliğinde bir bant çiz-
sek bu bandın içine 103 milyon insan için 500 metre bahçeli evleri olan yaşam alanları açabiliriz. 
Küçücük Hollanda'da gökdelen yok, insanların evlerinin önünde bahçeleri var. İstanbul'da kimse 
mutlu değil. Binalar yükseldikçe oksijen azalıyor. İnsan topraktan geldi ve toprağa bastığında mutlu 
olur. Toprakla iç içe olmamız şart. Şimdi hobi bahçeleriyle yetiniyoruz. İstanbul için ilk olarak yapı-
lacak şey göçü durdurmaktır. Siyasi kararla ya da askerî önlemler almaya gerek yok. Çünkü şehrin 
yaşanmaz hâle geldiğinin insanlar fazlasıyla farkında ve gitmek istiyorlar. İstanbul'a göçü durdurup 
yeni şehirlere doğru tersine göçü başlatmalıyız." Şehir ve Mimari adlı kitabın içeriğine olan merakı 
daha da artıran çarpıcı tespitler kitabın yazarı mimar Mehmet Osmanlıoğlu'nun bir söyleşisinden...

Kaybolmazsan Bu Şehir Hâlâ Senin - Rumeli'de Şehir ve Zaman
Yazar: Leyla Şerif Emin

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Saraybosnalı Türkolog, yazar Amina Siljak Jesenkovic şu satırlarla anlatıyor Leyla Şerif Emin'i ve 
eserini: "Leyla'yı tanıyor musunuz? Yahya Kemal'in hemşehrisi. Ne kendisi kaybolmuş, ne de şehri. 
Üsküp ikliminde hâlâ şair biter. Mensur yazılarında bile şiirin tadı var. Küresel köyde artık kaybolma-
ya yüz tutan asalet, edep, nezaket onda korunmuştur. Hüzünde, sevinçte, sitemde bile asildir Leyla. 
Şöyle göze batmadan, ince bir eda ile önünüze ruhunuzu ve zihninizi doyuracak bol ve zengin bir 
sofra seriyor: Rum-ili'ndeki (Rumeli) varlığıyla, koku ve renkleriyle Üsküp'ün camilerini, çarşılarını, 
köprülerini, hamamlarını, mezarlıklarını gözünüzün önüne getiriyor. Kendisi sanki geri çekilirken, 
okurunu şehri ile baş başa bırakıyor. Nostaljiktir Leyla'nın yazıları. Sanki beş yüz yıllık bir geçmişi 
içinde barındırır. Kaybolan eski asaletin, iletişim kurallarının, ahlâkın, edebin, mimarinin, hüsnün 
hüznünü dile getiriyor. Birliği, beraberliği özlüyor. Türklüğünü de ülkesinde bir azınlık mensubu ola-
rak gururla taşıyor, koruyor. Onu, en güzel sözcüklerle işlenmiş bohçalara sarıp kızlarının, müstak-
bel torunlarının çeyizine bırakıyor. Hanım hanımcık bir eda ile... Şehrazat'ın kızı, şehrinin, milletinin, 
mahallesinin hikâyelerini anlata anlata kendi varlığını ve kültürünün varlığını en acımasız şartlara 
rağmen koruyabiliyor. Yazılarında arada bir hayal kırıklığını da hissettiriyor, fakat hiçbir zaman bu 
hayal kırıklığını öfkeye dönüştürmüyor... Şartlar ne olursa olsun o eski, Osmanlı hanımefendisi asa-
letinden bir zerre bile kaybetmiyor. İstanbul sevgisi, Türkiye sevgisi doludur yazıları. Ancak Şar Da-
ğı'nı aşan sevgisi, kendisini göçe çağırmıyor. Aksine, Üsküp'teki varlığını sürdürmesini destekleme-
mizi istiyor." Kitapta yer alan bazı yazıların başlıkları şu şekilde: 

İstanbul Memleket, Selanik Selamet ve Üsküp Cennet...

BİR MİMARIN KALEMİNDEN CAMİLER KİTABI
Yazar: Mehmet Osmanlıoğlu

Yayınevi: Büyüyenay

"Zamanında Kanunî'nin Süleymaniye Camii'ni açmaya geldiğini elbette görenlerimiz vardı... Bir kö-
şeye bu intibalarını kaydetselerdi ve bir defterin yaprağında bugünü bulsaydık, fena mı olurdu? Ben 
bu geçmiş kişilere, ellerinde olan imkânları kullanmayan insanlara küskünüm..." (Süheyl Ünver).

Coğrafyamızın en temel mimari yapılarından olan camilerimizin mimarisini konu edinen eserler 
maalesef az düzeyde. Bu alandaki yazılı eser azlığının sebebi rahmetli Süheyl Ünver'in bahse konu 
ettiği ve şikâyetçi olduğu şifâhî toplum olmamızdan kaynaklı olsa gerek... Mimar Mehmet Osman-
lıoğlu'nun kaleme aldığı eser tam da bu noktadaki açığı gidermeye yönelik bir gayretin meyvesi... 
Eserde, özellikle neo-klasik Osmanlı camilerinin tasarımında mevcut olan standartlar ve ulaşılması 
gereken bazı bilgilerin yazılı kaynaklarda yer almayan ve teâmül olarak yerleşerek gelenekselleşen 
uygulamalar bir kurala bağlanmaya çalışılmış. Kitap, kaynak araştırmaları yanında, camiyi oluş-
turan yapı unsurları hakkında hem madde hem de mânâ açısından etraflı bir araştırmayı içeriyor. 
Eser şu başlıklardan oluşuyor: "Camiler Hakkında Genel Bilgiler", "Cami Projesi Hazırlama Esasla-
rı", "Çağdaş Camilerde Bulunması Gereken Mekânlar", "Osmanlı Camileri", "İslâm Dünyasında Cami 
Mimarisinin Tarihi Gelişimi", "Mimarlık Kültürümüz ve Osmanlı Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi" ve 
"Çağdaş Türk Mimarlarının Düşünceleri ve Felsefi Arka Plan."

İSTANBUL OL /MASAYDI
Yazar: Zafer Söğüt

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Sanat tarihçisi, eğitimci, fotoğraf sanatçısı, yazar Zafer Söğüt eserini öyle bir ifâdeyle isimlendirmiş 
ki bu ifâde, İstanbul'u ömrü hayatında bir kez temâşâ eden her kişiye âdeta nefessiz kalma hissi 
yaşatır: "İstanbul Ol/masaydı..." Ve yazar, bu çarpıcı ifâdesiyle isimlendirdiği kitabın iki kapağı ara-
sında, sayfa sayfa, satır satır bir şükür temrinine alıyor okuyucuyu... "Ne göreceğiz İstanbul'da? / 
Ne var İstanbul'da? / Bu şehri muhatap almak almak ne demek? / Bu şehirle nasıl konuşulur? / Bu 
şehirde yaşamayı seçerek ne elde etmiş oluruz? / Şehirlerarasından İstanbul'u farklı kılan nedir?" 
Ağaçlarınla, köprülerinle, sularınla, çeşmelerinle, bostanlarınla, sütunlarınla, gemilerinle, suriçinle, 
Eyüb'ünle, Üsküdar'ınla, Galata'nla, alfabenle, yürüyüşünle... Şükürler olsun ki varsın İstanbul! Hep 
var olasın İstanbul!

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YOLLARA DÜŞENLER
(Zanaatkârlar, Köylüler, Tacirler, Sığınmacılar, Elçiler – 16.-18. Yüzyıllar)
Yazar: Suraiya Faroqhi

Yayınevi: Kitap Yayınevi 

Özgün adı Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Mo-
dern Era olan kitabın çevirisi Zülal Kılıç tarafından yapıldı. Alman akademisyen, Osmanlı tarihçisi 
Suraiya Faroqhi (Türkiye'de anılan adıyla Süreyya Faruki) bu eserinde 16. ve 18. yüzyıllar arasında 
Osman Devleti içerisindeki insan hareketliliği üzerinden bir tarih okuması yapmış. Günün şartları-
na bağlı olarak farklı sâiklerle yollara düşen zanaatkârlar, köylüler, tacirler, sığınmacılar ve elçiler... 

"Yollara düşen" bu karakterler üzerinden değinilen konular çok çarpıcı. Toplamda üç ana bölümden 
meydana gelen eserde yer alan bu çarpıcı konulardan bazıları şu şekilde: "İspanya topraklarında zor 
durumda kalıp Osmanlı topraklarına gelen Yahudiler ve Moriskolar", "Macaristan ve Erdel bölgesin-
den gelen seçkin kişiler" ve "Ülkesinden sürgüne gönderilen İsveç Kralı XII. Karl." "Yollara düşen" 
aykırı, renkli, bilge seyyah Evliya Çelebi... 

Osmanlı-Venedik güzergâhındaki tacirler... Hac maksadıyla Mekke'ye gidenler... 1520 ve 1530 yılla-
rındaki Üsküdar'a dâir bilgiler... 18. yüzyıl İstanbul'la ilgili göç ve nüfus bilgileri... 1700'lerin İstan-
bul'unun çok kalabalık ve yönetilmez oluşu ve Sultan III. Selim'in çözüm arayışları... Yazar Faroqhi 
tüm bu merak uyandıran alanlarda titiz bir işçilik ve özgün bir tarih anlatımı ile bir dönemin siyâsî 
ve sosyoekonomik durumuna projeksiyon tutuyor eserinde.

KAYBOLAN MESLEKLER VE SON USTALAR
Yazar: Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu

Yayınevi: İstanbul Ticaret Odası 

İnsanoğlunun tarihi kadar eskidir, mesleklerin tarihi. Hayatını sürdürebilmek için gerekli tüm ihti-
yaçlarını el emeğine dayalı mesleklerle sağlamıştır insanoğlu. Önce kişisel ihtiyaçları karşılamak 
için başlayan üretim, mesleklerin çeşitli örgütler vâsıtasıyla yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun ta-
mamının hizmetine girmiştir. Meslekler sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuşlardır. Zaman 
çarkı içinde kaybolup unutulmaya yüz tutan zanâatları tuvallere taşımak da bir zanâat olsa gerek. 
M. Ali Diyarbakırlıoğlu'nun, Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar adlı eserinde öyle zanâatlara yer ve-
rilmiş ki... Haratlık, lostracılık, çerçilik, köşkerlik, kutnu ve alaca dokumacılığı, sedefkarlık, nalıncılık, 
hallaçlık, hamutçuluk-kedenecilik, kendircilik-urgancılık, körükçülük, külekçilik, nalbatlık, sapçılık, 
semercilik, sepicilik, debbağlık, tabaklık, şimşir tarakçılık, yemenicilik... Günümüz birçok insanının 
anlamını dahi bilemeyeceği zanaatlar... Nice kadim şehrin çarşılarını mesken edinmiş köklü zana-
atlar... Son ustalarla söyleşiler ve sanatçıların resimlerinin yer aldığı eserle kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerimizin tanıtımlarının yapılması ve bu mesleklere hasredilen üretim ruhunun günümüz iş 
dünyasına yol gösterici olması amaçlanmış.
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GELENEKSEL MESLEKLERİN 
MEKÂNI OLARAK ŞEHİR 

MAKALE

Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi



nsan ve onun âidi-
yet kimliği ile bağlı 
olduğu sosyal yapı 
içerisinde kendine 
ait özellikler gös-
teren milletler ve 

topluluklar tarafından oluşturulan 
kültür, hayatımızın şekillendiril-
mesinde ve anlamlandırılmasında 
önemlidir. Maddî (somut kültürel 
miras) ve mânevî (somut olmayan 
kültürel miras) olarak da ayrımı ya-
pılan kültür ait olduğu milletlerin 
geleneklerini, inançlarını, üretim-
lerini, yerleşim binalarını, gelenek-
sel yapıda arz eden araç ve gereçle-
rini, eşyalarını kapsamaktadır. Bu 
anlamda kültür insanın ve ait ol-
duğu halkın, hayat karşısında icrâ 
ettiği ve ortaya koyduğu her şeydir. 

Sahip olduğumuz zengin kültürel 
miras değerlerimizden birisi de ge-
leneksel mesleklerdir. Geleneksel 
meslekler o mesleğin temsilcileri 
mârifetiyle, geçmişten günümüze 

belirli bir geleneksel yapı içinde bir 
alandaki bilgi, tecrübe ve becerile-
ri kendine özgün kuralları ve bakış 
açısı ile üretime dönüştürülmesi 
ile ortaya çıkmaktadır. Geleneksel 
meslekler; sosyal, kültürel, ahlâkî, 
eğitim ve üretim gibi yönleriyle 

son yıllarda dikkatleri üzerine çek-
mektedir. Bu bağlamda hem Ana-
dolu’nun pek çok yerleşim yerinde 
hem de büyükşehirlerde gelenek-
sel meslekler ve el sanatları konu-
sunda yapılan çalışmaların arttığı-
nı görmekteyiz. Geleneksel yapısı 

İ

“Her seherde besmele ile açılır dükkanımız,
Ahi Evran’dır dahi pîrimiz üstadımız.”

(Dükkân Açma Duası)
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itibarıyla küçük yerleşim yerlerin-
de de varlığını gösteren gelenek-
sel meslekler kültürel değerlere 
son yıllarda artan ilgi ile çeşitli ka-
mu kurum ve kuruluşları, çeşitli si-
vil toplum kuruluşu olan vakıf ve 
dernekler ile belediyeler tarafından 
yapılan çalışma ve projelerle popü-
ler, takip edilir ve sahiplenir hâle 
gelmiştir. 

Zanâat, Zanâatkârlık 
ve Geleneksel 
Meslekler
Zanâat kelimesi zaman zaman 
sanat kelimesi ile karıştırılmak-
tadır. Burada zanâat kelimesini 
anlamaya çalışırken zanâatın geç-
mişi itibarıyla çok eski zamanlara 
dayanması, geleneksel üretim me-
todlarına sahip olması, çıraklık-
tan yetişen ustalar mârifetiyle el 
emeğinin sanatla ve kültürel mo-
tiflerle birleşerek el emeği göz nu-
ru diyebileceğimiz ürünler olarak 
karşımıza çıktığını unutmamak 
gerekir. Bu anlamda kısaca zanâa-
tın özelliklerini söylemek gerekir-
se geleneksel yapıda ortaya çıkan 

ve kendine has mekânlarda üreti-
len ve böylece zanâat tarzı doğrul-
tusunda yetişmiş ustaları ile bili-
nen ve el becerisi gerektiren işler 
ve üretimler olarak ifâde edilebilir. 
Bu üretim biçimi ise bu geleneğin 
temsilcisi zanâatkârlar tarafından 
gerçekleştirilir. 

Geleneksel meslekler aynı zaman-
da birer zanâattır. İnsanlar hayat-
larını devam ettirmek, ailesini ge-
çindirmek, beslenmek, barınmak, 
giyinmek gibi ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için ticârî faaliyetlerde ve 
üretimlerde bulunmuşlardır. İşte 
insaoğlu temel ihtiyaçlarını ve ge-
reksinmelerini karşılamak için ihti-
yacı olan maddî tarafı olan meta ve 
parayı kazanmak için meslek sahibi 
olur. Sahip olunan meslek kişinin 
hayatının devam ettirilmesinde 

saydığımız bu zorunlu ihtiyaçla-
rın temininde aracı olan paranın 
elde edilmesinde önemlidir. Gü-
nümüzde meslekler teknolojik ge-
lişmeler ve sanayi alanındaki seri 
makineye bağlı üretimleri ile dik-
kat çeker. Ama yüzyıllar öncesin-
de mesleklerdeki üretim biçimleri 
günümüzdeki üretim biçimleri ile 
aynı özellikte ve standartta değildi. 
Bu bakımdan geleneksel meslekler 
yüzyıllar öncesine dayanan geçmiş 
tecrübe özelliği, gelenekle yoğrul-
muş üretim biçimleri ve temsilcisi 
olan ustaları ile kuralları ile günü-
müz modern üretim biçimlerinden 
ayrılmaktadır. Geleneksel meslek-
ler bir milletin kültürel mirası ola-
rak o milletin geçmişten günümü-
ze ulaşan hayata bakışını, estetik 
kaygısını, duygu ve düşüncelerini, 
özlemlerini, sevinçlerini, günlük 
ihtiyaçlarının kültürel kodlarla çö-
zümleyen üretimleri ile geleneksel 
bir birikimin ticârete ve ekonomi-
ye de yansıyan tarafıdır. 

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlü-
ğünde1 “tutulan yol, uğraş, belli bir 
eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve 

Geleneksel meslekler 
aynı zamanda birer 

zanâattır.



becerilere dayalı, insanlara yararlı 
mal üretmek, hizmet vermek ve kar-
şılığında para kazanmak için yapı-
lan, kuralları belirlenmiş iş, uğraş” 
şeklinde açıklanan meslek kelime-
sinde mesleklerin belirlenmiş çe-
şitli kurallarının ve özelliklerinin 
olduğunu anlıyoruz. Zanâat2 keli-
mesi ise, “insanların, maddeye da-
yanan gereksinmelerini karşılamak 
için yapılan, öğrenimle birlikte dene-
yim, beceri ve ustalık gerektiren iş ve 
işler, sınaat.” Zanâatçı ise, “belli bir 
zanaatla uğraşan, bir zanaatı mes-
lek olarak edinen emekçi, zanaatkâr” 
ve zanâatçılık içinse “zanaatçı olma 
durumu, zanaatkârlık” anlamları ta-
şımaktadır. Burada özellikle ge-
leneksel bir mesleğin ustalarının 
zanâatkâr olarak tanımlanması, 
usta-çırak ilişkisi içerisinde beceri 
ve ustalıklarını bir meslek olarak 
yapmaları anlaşılmaktadır. 

M. Ali Yolcu, Nevşehir Yöresinde Ya-
şayan Geleneksel Meslekler3 kita-
bında geleneksel mesleklerin geç-
mişten beri yaşaya gelme, halk 
estetiğini ürünlere yansıtma, el 
sanatlarıyla ilişkili olma, gelenek-
sel usûllerle çırak yetiştirme, in-
sanların ihtiyaçları ölçüsünde or-
taya çıkma, endüstriyel üretim 

koşullarından ziyâde basit el âletle-
ri ve insan gücünü ortaya çıkarma, 
halk kültürünün ortaya koyduğu 
bilgilerle inşâ edilme, halkın ortak 
beğeni anlayışını gösterme ve yan-
sıtma gibi özellik gösteren üretim 

biçimleri olduğunu ve geleneksel 
mesleklerin tespit edilmesinde ise 
söz konusu mesleğin el sanatlarına 
dayanıyor olması, el sanatı ürünü-
nün mesleğin eskiliği ve geleneksel 
üretim ilişkilerine göre ticârî kay-
gılarla pazarlanması ile o mesleğe 

geleneksel bir kimlik kazandırıldığı 
değerlendirmelerinde bulunur.

Zanâat aynı zamanda, toplumla-
rın sosyokültürel hayatları hakkın-
da bilgi edinmeyi sağlayan bir üre-
tim türüdür. Zanâat tarzı üretim 
yapan atölyelerin küçük ölçekli ol-
maları ve el emeğiyle üretim yap-
maları, bu üretim tarzını günü-
müzde popülaritesi yüksek olan 
endüstriyel üretimden farklı kıl-
maktadır. İnsanların ihtiyaç duy-
dukları nesnelerin üretimini 
karşılamak için el emeğine, çı-
raklık-kalfalık-ustalık aşamaları-
na dayalı bir etkinlik olan zanâat, 
çeşitli eşyaların üretiminin yanı sı-
ra, bakımı, tamiri vb. dışında hiz-
met konusunu da kapsamakta-
dır. Zanâatkârların mesleklerini 
gerçekleştirdikleri mekânlar olan 
atölyeler ya da dükkânlar genellik-
le zanâat (zanâatkârlık) türü ile ta-
nımlanmaktadır (kuyumcu dükkâ-
nı, bakırcı, ayakkabıcı vb.). Dükkân 
daha çok zanâatkârın ürünlerini 
pazarladığı, atölye ise zanâatkârın 
mesleğini uygulayarak gerçekleştir-
diği, tecrübesini yetiştirdiği çırak-
larıyla paylaştığı yerdir, mekândır.4 

Geleneksel meslekler ile el sanat-
ları kültürel, sanatsal üretimler 

İnsanların ihtiyaç 
duydukları nesnelerin 
üretimini karşılamak 

için el emeğine, 
çıraklık-kalfalık-

ustalık aşamalarına 
dayalı bir etkinlik 

olan zanâat, çeşitli 
eşyaların üretiminin 

yanı sıra, bakımı, 
tamiri vb. dışında 

hizmet konusunu da 
kapsamaktadır.

Spot Spot Spot Spot 
Spot Spot Spot Spot 
Spot Spot Spot Spot 
Spot Spot Spot Spot 

Spot Spot Spot
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olmakla birlikte aynı zamanda 
ekonomik faaliyetleri ve turizm ta-
nıtım çalışmalarında sıklıkla kul-
lanılmaya başlayan enstrümanlar 
hâline gelmiştir. Bu sebeple, gü-
nümüz kent hayatında sosyal ve 
ekonomik faaliyetler bir arada ger-
çekleştirilmektedir. Ticârî ve eko-
nomik malzeme ile üretimlerde 
daha fazla kazanç ve farkındalığı 
sağlamada geleneksel mesleklerin 
üretimlerine her geçen gün daha 
fazla oranda rağbet edilmektedir. 
Çünkü çeşitli sektörler insanla-
ra yeni ve özgün olanı sunma uğ-
raşını göstermek zorundadır. İşte 
yeni ve farklı olan üretimler, gele-
neksel olarak geçmişten gelen üre-
tim ve el sanatlarından faydalanı-
larak ortaya konulabilmektedir. 
Örneğin giyim sektörü, müşterile-
rine yeni ve farklı kıyafet ve giysile-
ri hazırlamak için geleneksel kıya-
fetlerdeki renklerden ve motiflerin 
zenginliğinden faydalanmaktadır. 

Böylece yerel olan giysiler, kıyafet-
ler, motifler, desenler pek çok in-
san tarafından hatta farklı ülkeler 
tarafından beğenilerek talep edilir 
hâle gelmektedir. Geleneksel zen-

ginliğimiz ve üretimlerimiz kül-
türel farkındalığımızı ortaya koy-
duğu gibi ülkemize katma değer 
olarak yansıyarak ekonomik girdi 
olacaktır.5

Kültürel ve sosyal hayatımızda ge-
leneksel mesleklerin, tarihte ken-
dine özgün bir organizasyonla or-
taya çıkan Ahilik müessesesinde6 
önemli bir yere sahip olduğunu 
görmekteyiz. Ahilik, geçmişi yüz-
yıllar öncesine kadar giden özellik-
leri ile sosyal ve kültür tarihimizin 
en önemli kurumlarından birisi ol-
muştur. Ahilik kültüründe esnaf-
lar ve zanâatkârlar ticârî faaliyet-
lerini ve meslekî üretimlerini bağlı 
olduğu Ahi meslek teşkilâtının ge-
liştirdiği yazılı ve sözlü kurallara 
göre devam ettirmişlerdir. Ahi Ev-
ran, kurduğu bu meslek teşkilâtın-
da Anadolu meslek teşekküllerini 
bir araya getirmiştir. Onun kurdu-
ğu bu kurum, 13. yüzyıldan itiba-
ren sosyal ve ticârî hayatta etkisini 
devam ettiren bir esnaf ve meslek 
birliğidir.

Ahilik 13. yüzyıldan itibaren sos-
yokültürel ve sosyoekonomik 
alanlardaki etkisini ve canlılığını 

Ahilik kültüründe 
esnaflar ve zanâatkârlar 

ticârî faaliyetlerini ve 
meslekî üretimlerini 

bağlı olduğu Ahi meslek 
teşkilâtının geliştirdiği 

yazılı ve sözlü 
kurallara göre devam 

ettirmişlerdir.



muhâfaza ederek tarihî, kültürel, 
sanatsal, ahlâkî, edebî ve ticârî yan-
ları ile öne çıkmış, Anadolu’da te-
şekkül etmiş millî bir kurumumuz-
dur. Ahilik yukarıdaki özellikleri 
yanında, aynı zamanda günümüz-
de önem arz eden meslek ahlâkı, iş 
ahlâkı ve işletmecilik ahlâkı pren-
siplerini yüzyıllar öncesinden or-
taya koyan ve sistemleştiren bir 
kurumdur. Ahilik, Anadolu’da bir-
liğin ve beraberliğin mayasını atan 
bir esnaf ve meslek teşkilâtı olarak 
günümüzdeki adıyla bir sivil top-
lum kuruluşu ile insanlığa örnek 
bir model sunmuştur. Kardeşliğin, 
ahlâkın, terbiyenin, çalışmanın, 
üretmenin, saygının, sevginin, mi-
safirperverliğin, devlete bağlılı-
ğın, dayanışmanın, yardımlaşma-
nın, meslek ahlâkının detayları ile 

ortaya konulduğu bir yapı arz et-
mektedir. Ahilik teşkilâtının kuru-
cusu Ahi Evran bir meslek sahibi 
ve pîri olmasının yanında yaşadı-
ğı dönemde devletinin birliği ve 
selâmeti için mücâdele etmiş, in-
sanlara ahlâkî ve ticârî kuralları an-
latmış ve örnek bir hayat yaşamış-
tır. Onun ortaya koyduğu metod 
Anadolu irfanını anlama ve tanıma 
yönüyle de ayrıca değerlidir. De-
mircilerin ve aynı zamanda Ana-
dolu esnafının pîri olan Ahi Evran 
iktisâdî hayata, meslek hayatına ve 
sosyal hayata dâir kurallar ile Ahi-
lik öğretisini Anadolu insanına an-
latmak ve örnek olmak yönleriy-
le dikkat çeken bir şahsiyet olarak 
tarihteki yerini almıştır. Bir mes-
lek pîri olan Ahi Evran yaşadığı 

dönemden günümüze geleneksel 
özellikler gösteren meslekler ve el 
sanatları alanında ortaya koydu-
ğu çalışmalar sosyokültürel gelişi-
mi ve tarihî zenginliği sağlamıştır. 
Günümüzde de kültürel ve ticârî 
alanlarda önemli bir yer tutan ge-
leneksel mesleklere sahip çıkılma-
sı adına ortaya konulan çalışmalar, 
destekler, etkinlikler ve girişimler 
kültürel mirasımız olan gelenekle-
rimizi tanıma, yaşama ve gelecek 
kuşaklara aktarma yönleriyle me-
deniyetimize ve kültürümüze sa-
hip çıkmamızın bir gereğidir. Millî 

ve ahlâkî şuur ile yüzyıllar öncesin-
den günümüze ulaşan Ahilik, çağ-
lar ötesinden günümüze ulaşan 
evrensel mesajları ile geleneksel 
meslekleri de geleceğe emin adım-
larla taşıyacaktır.7

İnsanlar gelir durumu, dikkat çek-
mesi, rağbet edilmesi gibi neden-
lerle çeşitli çalışma alanlarına, iş-
lere yönelmektedirler. Meslekler 
toplumda dikkat çekmesi, ara-
nır olması, ekonomik getiri duru-
mu, kişinin kabiliyeti, yetenek ve 
zekâsı, toplumda o mesleğe dâir 
bakış açıları, ailenin bakış açısı ile 

Bir meslek pîri olan 
Ahi Evran yaşadığı 

dönemden günümüze 
geleneksel özellikler 

gösteren meslekler ve 
el sanatları alanında 

ortaya koyduğu 
çalışmalar sosyokültürel 

gelişimi ve tarihî 
zenginliği sağlamıştır.
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alınan eğitimle yapılan yönlendir-
meler gibi etkenlerle o mesleğe il-
gi duyan insanlar tarafından tercih 
edilip seçilmektedir. Zanâat ise bu 
mesleklerin geleneğe bağlı olma-
sı sebebiyle geleneksel meslekler 
içerisinde değerlendirilmektedir. 
Geleneksel mesleklerin yapısına 
baktığımızda bu mesleklerin yani 
zanâatların icrâcısı ve ustası olan 
ve belli bir esnaf topluluğuna bağlı 
kişilerce belirli meslek kurallarına 
göre, geleneksel üretim biçimleri-
ne göre ve aynı zamanda halk kül-
türü ve geleneksel uygulamaların 
da ortaya çıktığı kültürel ve sosyal 
bir şekli ile de karşımıza çıktığını 
görmekteyiz. 

Mekân Olarak Şehir 
Geleneksel meslekler veya zanâat-
lar belirli alanlarda ve mekânlarda 
üretilmekte ve ortaya çıkmakta-
dır. Mekânlar kendine ait özellik-
leri ve sınırları olan yerlerdir. Top-
lumlara baktığımızda geleneksel 

mesleklerin bir toplumdan bir 
topluma, bir kültürden diğer kül-
türlere göre farklılık veya çeşitli-
lik gösterdiğini görürüz. Gelenek-
sel meslekler her toplumun veya 
halkının kendine özgün gelenekle-

ri ve kültürel uygulamaları, inanç-
ları, hayata bakışları ile varlık gös-
terir. Toplumların farklılıkları, 
kültürleri, hayata bakışları, eko-
nomik ve sosyal koşulları, günlük 
ihtiyaç ve gereksinimleri gelenek-
sel mesleklerin yani zanâatların 

şekillenmesinde, farklılaşmasında 
önemli bir rol oynar. 

Zanâatkârlar mesleklerini belirli 
bir alanda gerçekleştirir. Bu alanlar 
tarih içinde kırsal bir yer, bir köy, 
kasaba veya daha büyük yerleşim 
alanları olmuştur. Burada önemli 
olan zanâatkârın ürettiği ürünlerin 
ve eşyaların talep edilmesi veyâhut 
satışının yapılmasıdır. Bu ticârî fa-
aliyet ve talepler nerede olmuşsa 
orada geleneksel üretim veya su-
numun olduğu bir gerçektir. Geç-
mişten günümüze devam eden bu 
üretim alanları aynı zamanda sos-
yal, kültürel, ekonomik ve tarihî 
yönleriyle dikkat çeken mekânlar 
olarak günümüz şehirlerinde var-
lığını ve canlılığını gösterir veya 
o şehirlere bir kimlik, bir ruh, bir 
kültür kazandırmaktadır.

Son yıllarda şehirlerin sosyal ve 
kültürel hayatıyla ilgili çalışmalar 
artmaktadır. Şehirlere ait kültürel 
değerlerin üretilmesi, tanıtılması, 

Geleneksel meslekler 
her toplumun veya 

halkının kendine özgün 
gelenekleri ve kültürel 

uygulamaları, inançları, 
hayata bakışları ile 

varlık gösterir.



öğretilmesi, gelecek kuşaklara ak-
tarılması konusunda üniversite-
lerde, kamu kurum ve kuruluşla-
rında, sivil toplum alanlarında ve 
yerel yönetimlerde farklı açılar-
dan konunun turizm ve ticârî ta-
raflarını da dikkate alan kültür ve 
sanat odaklı çalışmaların da hızlı 
bir şekilde arttığı dikkat çekmekte-
dir. Bu anlamda şehirler daha dar 
alanlarda ve taşrada varlığını gös-
teren kültürel değerlerin, üretim-
lerin, geleneksel mesleklerin alanı, 
mekânı hâline gelmiştir. Gelenek-
sel meslek sahipleri ve zanâatkârlar 
ortaya koydukları ürün ve üretim-
ler ile şehir kimliğinin bir parçası 
ve imgesi olmaktadır. Aynı zaman-
da üretim ve satış yapılan mekân-
lar şehirlerin ticârî, kültürel, sosyal 
ve ekonomik taraflarında belirlen-
mesinde etkilidir. Bu sebeple şehir-
lerle ilgili yapılacak uygulama, plan 
ve projelerde geleneksel meslekler 
ve zanâatlar dikkate alınmalıdır. 

Şehirlerde özellikle insanların ti-
câret ve alışveriş için gittikleri uğ-
radıkları mekânlar vardır. Çarşı, 
pazar, kervansaray, bedesten ve 
arasta gibi işlevlerine ve özellik-
lerine göre farklı adlar alan yer-
ler esnaf, tüccar, zanâatkâr ile 
halkı buluşturan ve bir araya geti-
ren önemli ticârî, kültürel ve sos-
yal tarafları olan mekânlardır. Bu 
mekânlar esnaf kültürünün görül-
düğü, geleneksel meslek üretimle-
rinin gerçekleştiği ve halk kültü-
rü ve hayatına dâir pek çok zengin 
unsurların oluştuğu yaşandığı or-
tamlar da olmuştur. Günümüzde 
pazar, bedesten veya çarşı anlayış-
larında görülen bakış açılarının ve 
ticârî usûllerinin değişmesi ile ge-
leneksel meslekler ve zanâatkârlık 
anlayışında farklılıklar görülmek-
le birlikte, özellikle resmî kurum-
ların, belediyelerin, üniversitele-
rin, sivil toplum kuruluşlarının bu 
konuya olan desteği ve ilgisi ile ar-
tık her şehrimizde veya yerleşim 
alanlarında geleneksel meslekle-
re, bu mesleğin ustalarına olan il-
gi geleneksel mesleklerinin ve kül-
türünün geleceğe taşınacağına dâir 
olumlu işaretler vermektedir. 

Geleneksel meslekler ve el sanatla-
rı alanında çalışmaların artması ve 
çalışma alanlarının genişlemesi bu 
gelenekli ürünlerin geleceğe taşın-
ması ve sürdürülebilir olması kent 

hayatında yeni üretim biçimleri-
ni ve mekânlarını da beraberinde 
getirmektedir. Kentler insanların 
yaşadığı alanlar olmanın dışında 
ekonomik, sosyal ve kültürel ihti-
yaçların karşılandığı ve yaşandığı 
mekânlar olarak geçmiş ve gelecek 
arasında günümüzü planlayarak 
hayâtiyetini devam ettirecektir. 
Teknolojik gelişme ve değişmeler 
ile seri üretim biçimleri gelenek-
sel yapı içerisinde üretilen ve ic-
râ edilen geleneksel zanâatların ve 
el sanatlarının yaşamasını zorlaş-
tırmakla birlikte yeni proje ve açı-
lımlarla, zengin kültürel mirasımız 
olan bu yerel ve geleneksel üretim 

tarzları ile değerleri yaşamasını ve 
varlığını ilelebet sürdürecektir.8

Son yıllarda geleneksel mesleklerin 
ve zanâatların başta büyük şehir-
lerimiz olmak üzere pek çok şeh-
rimizde hem o şehrin yaşayanla-
rı hem de o şehre ticâret, eğitim, 
turizm gibi faaliyetler sebebiyle 
gelen insanlar tarafından dikkate 
alınması, sahip çıkılarak yeni yak-
laşımlarla farklı çalışmaların orta-
ya konulması, bu kültür mirasımı-
zın geleceğe taşınması açısından 
önemlidir.

Somut Olmayan Kültürel Miras 
Değeri Olarak Geleneksel 
Meslekler ve Günümüzde 
Yapılan Çalışmalar

Kültür, bir topluluğun veya hal-
kın diğer toplumlardan farklı ola-
rak hayata dâir ortaya koyduğu 
gelenenekleri, maddî ve mânevî 
unsurları, üretim ve tüketim üze-
rine ortaya koyduğu bakışı, gele-
neksel üretim alanlarını, zanâat-
ları, kendine has düşünce yapısı 
ile meydana çıkan sanatı, alışkan-
lıkları, inançları, edebiyatı, mû-
sikîsi, toplumsal uygulama ve tö-
renleri gibi alanlarının tamamını 
kapsar. Kültürlerin farklı coğrafya-
lara ve topluluklara göre değişken-
lik göstermesi ile farklı milletler 

Geleneksel meslek 
sahipleri ve zanâatkârlar 
ortaya koydukları ürün 

ve üretimler ile şehir 
kimliğinin bir parçası ve 

imgesi olmaktadır.
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ve toplulukların kendine has kül-
tür ve değerleri meydana gelir. İşte 
milletleri diğer milletlerden ayıran 
millî kültürün içinde halk kültürü 
önemli bir yer tutar. Halk kültürü 
ait olduğu halkın yüzyıllar önce-
sinden günümüze ortaya koyduğu 
birikimlerin bütünüdür, kültürel 
mirasıdır. 

Günümüzde kültür ve özelde halk 
kültürü alanında yapılan çalış-
maların somut olmayan kültürel 
miras kavramının gündemimize 
girmesi ile yeni bir alan ve bu ala-
na bağlı yeni bakış açıları ortaya 

çıkmıştır. Somut Olmayan Kül-
türel Miras (SOKÜM), 2003 yı-
lında kısa adı UNESCO olarak bi-
linen Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Teşkilâtı’nın ge-
nel kurul toplantısında kabul edi-
len sözleşme ile bu kavram ulusla-
rarası bir boyutta ülkelerin kültür 
çalışmalarında yeni bakış açıları 
ile yerini almaya başlamıştır. Söz-
leşme Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kurulu’nda 19.01.2006 
tarihinde kabul edilmiş, sonrasın-
da ise 21 Ocak 2006 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiş ve ülkemiz bu uluslarası 

sözleşmeye taraf olmuştur. Somut 
Olmayan Kültürel Miras Sözleşme-
si’nin 2. Madde’sinde kavram “top-
lulukların, grupların ve kimi durum-
larda bireylerin, kültürel miraslarının 
bir parçası olarak tanımladıkları uy-
gulamalar, temsiller, anlatımlar, bil-
giler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-
lar, gereçler ve kültürel mekânlar” 
şeklinde tanımlanmakta ve deva-
mında ise kavrama dâir “kuşaktan 
kuşağa aktarılan bu miras, topluluk-
ların ve grupların çevreleriyle, doğay-
la ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı 
olarak, sürekli biçimde yeniden yara-
tılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık 



duygusu verir, böylece kültürel çeşit-
liliğe ve insan yaratıcılığına duyulan 
saygıya katkıda bulunur” bilgileri yer 
almaktadır. Somut Olmayan Kül-
türel Miras Alanları ise; a. Somut 
olmayan kültürel mirasın aktarılma-
sında taşıyıcı işlevi gören dille birlik-
te sözlü gelenekler ve anlatımlar, b. 
Gösteri sanatları, c. Toplumsal uygu-
lamalar, ritüeller ve şölenler, d. Doğa 
ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, 
e. El sanatları geleneği olarak beş 
başlıkta toplanmıştır. Burada be-
şinci başlıkta geleneksel meslek-
ler ve zanâatlar konularını dâhil 
edebiliriz.9

Kültür ve Turizm Bakanlığı yuka-
rıda belirtilen tarihlerden itibaren 

SOKÜM çalışmalarını yürüten ic-
râcı kuruluş olarak çalışmalarına 
ulusal ve uluslararası düzeyde baş-
lamış ve günümüz itibarıyla yoğun 
bir biçimde devam etmektedir. So-
mut Olmayan Kültürel Miras ala-
nında uğraş veren ve geleneği tem-
sil eden icrâcılar, ustalar ve kişiler 
tespit edilerek Yaşayan İnsan Hazi-
neleri envanterine dâhil edilmek-
tedir. Bakanlık, Somut Olmayan 
Kültürel Miras Ulusal Envanteri 
çalışmaları kapsamında çeşitli ge-
leneksel meslekler ve zanâatların 
unsur olarak sayısı ve çeşitli illerde 
ustaları ve temsilci sayılarının en-
vanterini de güncel olarak değer-
lendirilmektedir. Güncel unsurlar 
ve unsurların ustaları ve yapım-
cılarının illere göre kayıtlı sayıları 

ise şöyledir: Klasik Türk Süsleme 
ve El Sanatları alanında Ebru, Hat, 
Minyatür, Çini, Seramik, Kalemişi, 
Tezhip, Sedef Kakma, Klasik Kitap, 
Edirnekâri, Kündekâri, Kat’ı sanatla-
rı olarak 12 unsur ve 26 geleneğin 
temsilcisi, Yine Geleneksel El Sana-
tı Ustalığı (Geleneksel Zanâatkâr-
lık) kapsamında ise Nazar Boncu-
ğu Geleneği ve Yapım Ustalığı, Ağaç 
İşçiliği ve Ahşap Oymacılığı, Baston-
culuk, Talikacılık, Geleneksel Model 
Eşya Yapımcılığı, Keçecilik, Yorgan-
cılık, Cam Altı Resmi, Cam Sana-
tı Ustalığı ve Cam İşlemeciliği, Ka-
şıkcılık, Bakırcılık, Bıçakçılık, Kispet 
Yapımcılığı, Doğal Boya (Kökboya-
cılık), Fener Yapımı, Folklorik Bebek 
Yapımcılığı, Battaniye Yapımcılığı, 
Çömlekçilik, Demircilik, Çan Yapımı 
Ustalığı, Geleneksel Ağ Örme Ustalı-
ğı, Nalbur ve Nalbantlık, Telkari Sa-
natı, Lületaşı İşlemeciliği, Oniks Ta-
şı İşlemeciliği, Oltu Taşı İşlemeciliği, 
Geleneksel Kuyumculuk, Gümüş İş-
lemeciliği, Tespih Sanatı ve Ustalığı, 
Geleneksel İp Yapımcılığı, Geleneksel 
Kâğıt Üretimi, Boynuz ve Kemik İşle-
meciliği, Semaver Yapımcılığı ve Kül-
türü, Semercilik, Saraçlık, Dericilik ve 
Deri İşlemeciliği, Sepetçilik ve Hasır 
Örücülüğü, Süpürgecilik, Yazmacı-
lık Geleneği, Kabartma Sanatı, Ge-
leneksel Alem Yapım Ustalığı, Gele-
neksel Kapı ve Kapı Süsleme Ustalığı, 

Kültürlerin farklı 
coğrafyalara ve 

topluluklara göre 
değişkenlik göstermesi 

ile farklı milletler ve 
toplulukların kendine 
has kültür ve değerleri 

meydana gelir.
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Geleneksel Gemi Yapım Ustalığı, Ge-
leneksel Metal İşlemeciliği ve Metal 
Eşya Yapımcılığı, Kazaziye Sanatı gi-
bi geleneksel 45 unsur ve 193 usta 
ve icrâcı ayrıca Geleneksel Mimari 
ve Yapı Ustalığı (Taş, Tuğla, Kerpiç, 
Metal, Ahşap, Cam vb. içinde Gele-
neksel Bacacılık, Geleneksel Ahşap 
Yapı İşçiliği, Geleneksel Konut Mima-
ri Ustalığı, Geleneksel Ambar Yapım 
Ustalığı, Geleneksel Taş Yapı Ustalığı 
ve Taş İşlemeciliği olarak 5 unsur 12 
kayıt, Dokuma Sanatı ve Gelenek-
leri içinde Kilim Dokuma Geleneği, 
Bez Dokuma Geleneği, Halı Dokuma 
Geleneği ve Dokuma Eşya Yapımcılı-
ğı olarak 4 unsur 100 kayıt, Gele-
neksel Giyim ve Kuşam Yapımcılı-
ğı ve Kullanım Gelenekleri olarak 
Geleneksel Ayakkabı Yapım Ustalığı, 
Yöresel Kıyafet, İçlik, Önlük ve Süs-
lenme (Kuşak, Kemer, Başlık, Toka) 
olarak 3 unsur 29 kayıt, Oya/Na-
kış İşleme, Dikiş ve Örgü Gelenek-
leri içinde Oya Sanatı, Dikiş Dikme 
Geleneği, İşleme ve Nakış Sanatı, Ör-
me-Örgücülük olarak 4 unsur 47 

kayıt, Geleneksel Çalgı Yapımcılı-
ğı ve İcracılığı içinde Bağlama Ya-
pımcılığı ve İcracılığı, Çam Düdüğü 
Sipsi Yapımcılığı ve İcracılığı, Kaval 
Yapımcılığı ve İcracılığı, Davul Yapı-
mı ve İcracılığı, Kabak Kemane Yapı-
mı ve İcracılığı, Tulum Yapımcılığı ve 
İcracılığı, Kemençe Yapımcılığı ve İc-
racılığı, Rebab Yapımcılığı ve İcracılı-
ğı, Cura Yapımcılığ ve İcracılığı, Gar-
mon Yapımcılığı ve İcracılığı, Nağara 
Yapımcılığı ve İcracılığı, Zurna Ya-
pımcılığı ve İcracılığı, Klarnet Yapım-
cılığı ve İcracılığı, Abadallık Gelenee-
ği Çalgı Yapım ve İcrası, Delbekçilik 
Geleneği, Roman Kültürü Çalgı Ya-
pım ve İcra Geleneği ve Mey Yapım-
cılığı ve İcracılığı olarak 17 unsur 23 
kayıt, Geleneksel Çocuk Oyunları 
ve Oyuncakları içinde Geleneksel 
Oyuncaklar ve Oyuncak Yapımcılığı, 
Çocuk Oyunları Oynama Gelenekleri 
olarak 2 unsur 43 kayıt bakanlığın 
kayıtları arasında yerini almıştır.10

Geleneksel Meslekler üzerine 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Bo-
yu Öğrenme Genel Müdürlüğü de 

çalışmalar yapmakta ve bu alan-
da çeşitli kurslar düzenlemektedir. 
“Unutulmaya Yüz Tutmuş Gele-
neksel El Sanatları” üzerine belirle-
diği ve kurslarını açtığı geleneksel 
meslekler ve sanatlar ise şöyledir: 
“Aba Dokumacılığı, Ağaç Yayık Yap-
ma/Fıçıcılık, Ahşap Oymacılığı, Ara-
bacılık (At Arabası Yapımı, Onarım 
ve Süsleme), Bakırcılık, Balık Ağı 
Örücülüğü, Bardak ve Testi Yapma, 
Bıçakçılık, Biriketçilik (Kerpiççilik), 
Cam Üfleme, Çarık/Yemeni/Mest 
Yapımı, Çulçuluk, Davul Yapımı, Dö-
ğen Yapımı, El Süpürgesi Yapımı, Elde 
Kendir İpi Yapımı, Eski Motifli Ev Ya-
pımı Sanatı, Fayton Yapımı, Gelenek-
sel Çalgı Yapımı, Göynek Dokuma, 
Gümüşçülük, Hallaçlık, Harik Yapı-
mı (Yöresel Ayakkabı), Hasır Doku-
ma, Hasırcılık, Hattatçılık, İpek Bö-
cekçiliği (Koza Yetiştiriciliği), İpek El 
Dokumacılığı, İpekli Dokuma, Kağnı 
Yapımı, Kalaycılık, Kara Kovan Ya-
pımı, Keçecilik, Keçi Kılı Örücülü-
ğü, Keman Yapımı, Kemik Tarak, Kıl 
Çadır İmalatı (Palaz Dokuma, Yörük 

Safranbolu’da 
geleneksel 

Osmanlı evi



Çadırı), Kök Boyama, Ayakkabı Ta-
mirciliği, Küfe Örücülüğü, Kündekâ-
ri İşçiliği, Model Gemi/Kayık Yapımı, 
Nalbantlık, Peşkir Dokuma, Sahafçı-
lık, Sandal İmalatı, Saraçlık, Sedef İş-
lemeciliği, Semercilik”11

Ülkemizde geçmişten günümüze 
ulaşan mesleklerle özellikle kay-
bolmuş, kaybolmak olan, kaybolma-
ya yüz tutmuş, kaybolmaya başlayan 
meslekler diye söylenen ve kültü-
rel, sanatsal değeri olan bu kültü-
rel mirasımızla ilgili Ticaret Ba-
kanlığı da geleneksel meslekler ve 
el sanatları alanlarında çalışmala-
rı ve resmî uygulamaları gerçekleş-
tirmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın 
6585 sayılı Parekende ve Ticare-
tin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nun gereğince çıkarılan Alışveriş 
Merkezleri Yönetmeliği’nin 12. 
Madde’sinin 2. bendinde yer alan 
hüküm çerçevesinde tespit edilen 
Geleneksel, Kültürel veya Sanat-
sal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz 

Tutmuş Meslekler ham maddesine 
göre oluşturulmuştur. Zaman za-
man güncellenmekte olan listenin 
son hâli şu şekildedir: 

1. Ahşap: Oymacılık (Neccarlık), 
Kakmacılık, Nalın Yapımı, Ta-
kunya Yapımı, Rölyef Yapımı, 
Sedef Kakmacılık, Külekçilik, 
Şimşir Tarak Yapımı, Tahta Ka-
şıkçılık, Haratlık, Bastonculuk, 
Asa Yapımı, Beşik Yapımı.

2. Cam: Camaltı Resim, Hareli 
Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül), 
Minecilik, Üfleme Cam ve Vit-
ray Yapımı.

3. Deri: Debbağlık, Tabaklık, Se-
picilik, Çarıkçılık, Yemenicilik, 
Köşgerlik, Sayacılık ve Kavaflık.

4. Hayvan ve Bitki Atıkları: Ha-
sırcılık, Sepetçilik, Sepet Örü-
cülüğü, Süpürge Yapımı, Sap 
Örücülüğü ve Süslemeciliği, 
Sapçılık ve Kıtıkçılık.

5. Hayvan ve Bitki Atıkları: Tif-
tikçilik, Yüncülük ve Keçecilik.

6. Hayvan ve Bitki Atıkları: Ke-
mik İşlemeciliği.

7. Hayvan ve Bitki Atıkları: Kök 
Boyacılığı.

8. İplik/Tekstil: Dantel Örme, 
Firkete Oyacılığı, İğne Oyacı-
lığı, Kastamonu Çarşaf Bağla-
ma, Mekik Oyacılığı, Tığ Oya-
cılığı, İşlemecilik, Nakışçılık ve 
Pikoculuk.

9. İplik/Tekstil: Yazmacılık.

10. İplik/Tekstil :Yorgancıl ık , 
Hallaçlık.

11. İplik/Tekstil (Geleneksel Do-
kumacılık): Beledi Dokuma, 
Çember ve Mahrama Dokuma, 
Dastar Dokuma, Denizli Bezi 
Dokuma, Ehram Dokuma, El-
pek Bezi Dokuma, Heybe Do-
kuma, İpek Çarşaf Dokuma, 
İpek Dokuma, Kemha Dokuma, 
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Keşan Dokuma, Keten Do-
kuma, Mekikli Dokumacılık, 
Muğla Dokuma, Mutaf İşleri, 
Peşkir Dokuma, Şal-Topik Do-
kuma, Şayak Dokuma, Şile Be-
zi Dokuma, Kastamonu El Do-
kumacılığı, Kendir Dokuma ve 
Kutnu Dokuma.

12. Geleneksel Halı ve Kilim Do-
kumacılığı: Cicim Dokumacılı-
ğı, Tülü Dokuma, Yaygı Yapımı, 
Sumak Dokuma, Zili Dokuma, 
Savan Dokuma, Urgancılık, El 
Halısı Tamirciliği.

13. İplik/Tekstil: El Örgücülüğü, 
Çorap Örücülüğü.

14. Maden: Bakırcılık, Kalaycılık 
ve Tombakçılık, Bileyicilik, Bı-
çakçılık, Nalbantlık, Telkari Ya-
pımı, Kazaziye Yapımı, Mıhla-
macılık, Sadekarlık, Savatçılık, 
Kalemkârlık, El İşi Gümüş Ev 
Eşyası Üreticiliği (Ajur, Dövü, 
Kakma, Sıvama, Döküm, Savat 
ve Kalem İşçiliği teknikleri ile) 
ve Sobacılık.

15. Taş: Oltu, Lüle, Kehribar vb. 
Taş İşlemeciliği, Hacıbektaş Ta-
şı İşlemeciliği, Mimari Eleman 
(Taş) İşlemeciliği, Sarımsaklı 
Taşı İşlemeciliği.

16. Toprak: Çanakçılık, Çömlekçi-
lik ve Çinicilik.

17. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: Kolan Eşya (Yas-
sı Kemer) Yapımcılığı, Hamut-
çuluk, Kedenecilik, Saraçlık, 
Semercilik, Kürtüncülük, Ko-
şumculuk ve Eyercilik.

18. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: At Arabacılığı, 
Faytonculuk ve Kağnıcılık.

19. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: Gramofon Tamir-
ciliği, Halk Çalgıları Yapımı.

20. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: Ebru, Hat ve Tez-
hip Sanatkârlığı, Nakkaşlık.

21. Ham Maddesi Karışık Olan El 
Sanatları: Osmanlı Kilitçiliği.

22. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: Folklorik Bebek 
Yapımı ve Gölge Oyunları Tip-
lemeleri Yapımı. 

23. Ham Maddesi Karışık Olan 
El Sanatları: Ciltçilik.

24. Gıda: Şerbetçilik.12

Geleneksel meslekler ve zanâat-
lar konusunda çalışmaların artma-
sı şehirlerde kültür ve sosyal alan-
ların yanında ticârî ve ekonomik 
alanlarda da hareketliliğe neden 
olmaktadır. Son yıllarda belediye-
lerin ve diğer kamu kuruluşlarının, 
üniversiteler ile sivil toplum bir-
liklerinin geleneksel meslekler ve 
zanâatlar konusunda destek ve ça-
lışmalarını da dikkate değer göre-
biliriz. Teknolojik gelişmelerin ve 
sanayileşmenin geleneksel üretim 
biçimlerine olan olumsuz etkileri-
ne rağmen geleneksel zanâatların, 
gerçekleştirilecek yeni projeler-
le ve yaklaşımlarla varlıklarını ko-
ruyacağı ve geleceğe taşınacağını 
söyleyebiliriz.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, şe-
hir kültürü ve hayatında şehirlere 
kimlik kazandırmak açısından ge-
leneksel mesleklerin ve zanâatla-
rın yeri önemlidir. Kent kimliğinde 
farklı yere sahip olan bu değerlerin 
ve kültürel mirasımızın üretildik-
leri mekân ve sosyal çevreleri ya-
nında geleneksel dokusunu da dik-
kate alarak koruma, yaşatma ve 
geleceğe aktarma politikalarının 
uygulanmasıyla, böyle geleneksel 
değerlerimizin kaybolması engel-
lenebilecektir. Yine bu geleneksel 
mesleklerin yok olmasını engel-
lemede bu değerlerin ustalarına 

Geleneksel meslekler ve 
zanâatlar konusunda 
çalışmaların artması 

şehirlerde kültür 
ve sosyal alanların 
yanında ticârî ve 

ekonomik alanlarda 
da hareketliliğe neden 

olmaktadır.



ve uygulayıcılarına sahip çıkmak, 
üretim alanlarının sağlanmasında 
yardımcı olmak ve üretilen ortaya 
konulan ürünlerin ticârî anlamda 

satışının yapılması ve pazarlanma-
sında kolaylaştırıcı uygulamaların 
da sağlanması yapılacak çalışmalar 
olarak ifâde edilebilir. Bu konuda 
devlet kurumlarına, belediyelere, 
üniversitelere ve sivil toplum ku-
ruluşlarına önemli bir görev düş-
mektedir. Kısaca anlatmaya çalış-
tığımız bu çalışma ve uygulamalar 
artarak devam ederse, kültürel mi-
rasımızın bir parçası olan gelenek-
sel meslekler ve zanâatlar gelecek 
kuşaklara aktarılmış olacaktır. 
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Şehir kültürü ve 
hayatında şehirlere 
kimlik kazandırmak 
açısından geleneksel 

mesleklerin ve 
zanâatların yeri 

önemlidir.
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snaf ve şehir üzeri-
ne bazı düşüncele-
ri içeren bu yazının 
iki ana bölümü var-
dır. Birinci bölüm-
de esnafın ne ifâde 

ettiğini tartışacağız. İkinci bölüm-
de geleceğin esnafı hakkında bazı 
fikirler ortaya atmak istiyoruz.

Esnaf Nedir?
Esnaf iki açıdan tarihî bir hikâ-
yedir: Birincisi, geçmiş esnaf dün-
yası hakkında konuşurken esnaf 
teşkilâtının ne kadar iyi (hiyerar-
şik) bir şekilde organize olduğu, 
kendi iç denetim mekanizmasının 
etkinliği, bunun üretime kalite, ki-
şisel ahlâka ise yüksek seviye ola-
rak yansıdığını anlatırız.  Bu ya-
pı Ahilik Teşkilâtı’na bağlanarak 
esnafın sosyal ve doktrin açısın-
dan temeli de verilir. Bunların gü-
nümüzde olmayışı da kaybedilen 
değerler, önemli pratikler olarak 
görünür.

E

Esnaf sokakta, mahallede devamlılığı temsil eder ve bu 
yönüyle toplumsal hâfızadır. 
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İkincisi, “Ben bugün yeteri kadar 
kazandım biraz da komşum kazan-
sın.” ideali geçmişteki toplumun ve 
esnafın ideal hâli anlatılırken sık 
sık kullanılır. Ancak bugünümüz-
de örneği görülmeyen bir esnaf 
efsanesidir ve bir kenara bırakılsa 
iyi olur. Bireyin ve kazancının ön 
planda olduğu dünyamızda böyle 
bir davranış beklememek gerekir. 
Zaten bu nedenle esnafın malları, 
araç gereçleri ile sokak; levhaları ile 
bina cephesi işgali normal görül-
melidir. Kişisel kârın maksimizas-
yonu birinci öncelik olunca ortaya 
çıkan şekil budur.

Bu iki anlatı aslında standart tarih-
sel anlatıları pişirip pişirip tekrar 
öne sürmekten farklı bir şey değil-

dir. Ancak ahlâk söz konusu olunca 
esnafın hakkını teslim etmelidir. 
Hâlâ onların arasında doğru davra-
nış konusunda düşünen, güzel söz 
söyleyen, yâhut kendi davranışı ile 
iyiyi gösteren de çıkar.

Esnaf ekonomik bir gerçekliktir: 
Semtin, mahalledeki bireylerin çe-
şitli tüketim ihtiyaçlarının gideril-
mesi gerekir. Bu ihtiyaçların bazı-
ları küçük çaplı üretimi gerektirir, 
bazıları ise hizmetten oluşur veya 
üçüncü önemli alan olarak ticârete 
dayanır. Esnaf bu ihtiyacı yerel dü-
zeyde (mahalle) gideren kişilerdir. 
Altını çizmek istediğimiz nokta or-
tada bir ekonomik ihtiyaç, realite 
olmasıdır. 

Bu nedenle onlarca kaybolmaya 
yüz tutmuş esnaflık alanı varken 
yenileri çıkmaktadır. Örnek ola-
rak, modern üretim şekillerinin 
bize sağladığı gündelik eşyalar ar-
tık dokuma, kumaş ya da ahşapla 
ilgili onlarca esnaf üretimi alanını 

Esnaf bir semte kimlik 
kazandırabilir. Kimi 
esnaf tek bir sokak 

tezgâhı ile sokağa tat 
katar.



hayattan silmiştir. Öte yandan ha-
yat ve hayatın gereçleri dönüştük-
çe gerekli alanları da ortaya çıkar-
maktadırlar, bakınız cep telefonu 
etrafında gelişen esnaf dünyası.

Esnaf sosyal bir gerçekliktir: Es-
naf bir semte kimlik kazandırabi-
lir. Eğer semtlerin ruhu diye bir şey 
varsa semt hayatının sesi çıkanları, 
görünen yüzleri olarak esnafın bu 
ruha kattıkları önemli şeyler oldu-
ğu söyleyebiliriz.

Kimi esnaf tek bir sokak tezgâhı 
ile sokağa tat katar. Bunlar genel-
de sattıkları yiyeceğin kalitesi hak-
kında özen gösterenlerdir, sattık-
ları şeyin iyisini satmaya çalışırlar. 
Alıcı olanlar için güzel bir imkân-
dır, meyvenin, sebzenin biraz daha 
iyisine ulaşabileceğinizi bilirsiniz. 

Aslında esnafın bir ülkeye bile 
kimlik kazandırdığını iddia etmek 
mümkündür. Bunu saç kestirmesi 
gerekecek kadar yurt dışında yaşa-
yanlar bilir. Batı’ya doğru gittikçe 
aranılan ustalıkta berber bulmak 

zorlaşır. Yurt dışından gidip gelen-
ler arasında saç kesimi için mem-
lekete dönmeyi bekleyen hanımlar, 
beyler az değildir.

Fırınların sanki mahalleyi birleşti-
rici bir tarafı vardır. Herkesin her 
esnaf ile işi olmaz ama fırın ile 
işi olmayan pek yoktur. Bir de fı-
rın uyumaz, bu yüzden mahalle-
de canlılığın en çok hissedildiği yer 
belki de fırınlardır.

Esnaf mahalleyi şahsen tanı-
yanlardır: Bazen mahalleliyi ça-
ya, bazen günün erken saatlerinde 
kendileri dükkânda kahvaltıları-
nı ederken onları kahvaltıya davet 

edenlerdir. Kendilerinin ve dük-
kânlarının kişilikleri ile mahalle 
hayatına damga vuranlardır.  

Esnaf devamlılık ve hâfızadır: 
Kişilerin, sokağın, mahallenin na-
sıl değiştiğinin hikâyesini saklayan 
tek tek bireyler dışındaki önem-
li topluluk herhalde esnaftır. Es-
naf sokakta, mahallede devamlılığı 
temsil eder ve bu yönüyle toplum-
sal hâfızadır.  

Geleceğin Esnafı
Esnaf konusunda geçmişe bakıp 
standart tarihsel anlatıları tekrar-
ladığımıza yukarıda değinmiştik. 
Bu tarz konuşmaların tamamlayıcı 
unsuru açıkça ya da îmâ ile günü-
müz esnafı hakkında genelde şikâ-
yeti fazla değerlendirmeler yap-
mak oluyor. 

Yukarıda belirtilen kendi başına iyi 
organize olmuş, ahlâkî bir duruşla 
beraber gelen esnaf hikâyesi anlatı-
lırken ihmal edildiğini düşündüğü-
müz bir nokta var. Modern devlet/

Fırınların sanki 
mahalleyi birleştirici bir 
tarafı vardır. Herkesin 
her esnaf ile işi olmaz 

ama fırın ile işi olmayan 
pek yoktur. 
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belediye öncesi yerleşik alanlarda 
(bunu şehirler ve kasabalar olarak 
okuyabiliriz) bir toplumu oluştu-
ran daha küçük toplulukların özerk 
organizasyonları daha yaygın bir 
pratikti. Özerk organizasyonun iki 
önemli alanı mahalle alanı ve tarî-
kat alanı idi. Tarihsel esnaf organi-
zasyonunun her ikisini birden ilgi-
li olması tesâdüf değildir (esnaf bir 
yanda mahallededir, bir yandan da 
belli dönemlerde esnafın şeyhi var-
dır). Dolayısıyla sağlam hiyerarşik 
kuralları, işleyiş mekanizması olan 
esnaf teşkilâtı, belli bir toplumsal 
organizasyonun küçük üretim, hiz-
met, ticâret alanındaki yansıması-
dır. Zamanımızda böyle bir esnaf 
organizasyonu beklemek gerçekçi 
değildir çünkü bu zamanda bire-
ye görece daha uzak tüzel kişilikler 
(belediye ve devlet) toplumsal ha-
yatı geçmişte olduğundan daha ile-
ri bir düzeyde düzenlerler. 

Esnaf olgusuna böyle bakınca şu 
soru akla gelmekte: Bu zamanın 

küçük üretim, hizmet, ticâret ala-
nının prensipleri ne olabilir? Bu 
üzerine zaman harcanması gere-
ken bir soru ve henüz bir cevabı-
mız yok. 

Bu soruyu burada cevaplamak ye-
rine yine üzerinde konuşulması 
gerektiğini düşündüğüm bir baş-
ka konuya geçmek istiyoruz: Ge-
leceğin esnafı. Burada bir esnaf 
kolunda yeni bir işlev ve ayrıca ha-
yata geçirilebileceğini düşündüğü-
müz bazı yeni esnaf çeşitleri teklif 
etmek istiyoruz. Yeni işlev, tezgâh 

sahibi çiçekçi esnafını (çiçekçi dük-
kânları değil) ilgilendirmektedir.

Çiçekçi esnafı şehri güzelleştiren 
esnaftır. Şehri en az iki şekilde gü-
zelleştirir. Birincisi, çiçeklerle gü-
zelleştirir. İkincisi, kendi varlığı ile 
güzelleştirir. Bu görmesi biraz da-
ha zordur ama vardır. Çay seven 
Türk toplumunda sabah ilk çayını 
almış çiçekçi başlı başına bir güzel-
liktir. Sabahın ilk çayını içen çiçek-
çi konulu fotoğraf belgeseli yapılsa 
yeridir. Çiçekçilerin kendi varlık-
ları ile şehri güzelleştirmelerinin 
bir başka şekli de küçük çocukları 
işe çıkan çiçekçilerdir. Bu durum-
da da küçük çocuklar mekâna gü-
zellik katarlar. Teklif etmek istedi-
ğimiz yeni işleve gelince bu askıda 
çiçek uygulamasıdır. Hâli vakti uy-
gun olanlar çiçek tezgâhlarına pa-
ra bıraksın, o gün canı sıkkın, mo-
rali bozuk olanlar da tezgâhtan bir 
çiçek alsın veya çiçekçi kendisi uy-
gun gördüğü sokaktaki neşesiz in-
sana bir çiçek versin.

Çiçekçi esnafı şehri 
güzelleştiren esnaftır. 
Şehri en az iki şekilde 
güzelleştirir. Birincisi, 
çiçeklerle güzelleştirir. 

İkincisi, kendi varlığı ile 
güzelleştirir.

Melbourne, 
Avustralya



Yeni esnaf teklifi olarak ise şunları 
sıralayabiliriz: 

Mahalle trafik bekçiliği: Mahal-
le düzeyinde trafik kontrolü yap-
ması gereken esnaf kolu. Ücretini 
kestiği trafik cezalarından alabilir. 
Başlıca görevleri: Yaya geçitlerinde 
arabaların yayalara yol verip ver-
mediklerini ve park yerine sahip 
meskenlerde oturanların arabala-
rını sokağa park edip etmedikleri-
ni kontrol etmek, okul giriş ve çı-
kışlarında trafiği düzenlemek.

Mini park esnafı: Üzerine her-
hangi bir şey inşâ etmeye uygun 
olmadığı için hâlâ yeşil olan, ke-
narda köşede kalmış yeşil alanla-

rını küçük nefes alma mekânları 
hâline getirip onlara bir park gibi 
bakan esnaf. Bunun finansmanı 
çevre vergilerinden olabilir.

Kar sokağı esnafı: Kışın kar yağ-
dığında belirli bir sokağı çocukla-
rın oynaması için kar sokağı olarak 
düzenleyecek kişi.

Grafiti sanatkarları: Günümüz-
de grafitiyi sanat olarak kabul et-
mek oldukça yaygındır. Gerçekten 
de aralarında sanat değeri yüksek 
eserler çıkmaktadır. Grafitinin yay-
gınlaşması ile acaba şehirlerimiz, 
mahallelerimiz daha güzel bir hâle 
gelirken grafiti zanâatkârları/esna-
fı diye bir esnaf kolu ortaya çıka-
bilir mi?

Bu alanlara bakınca bunların me-
tadan ziyâde hizmet, davranış ve 
estetikle ilgili olan dallar oldu-
ğu görülmektedir. Sanki şehirdeki 
ekonomik faaliyet insana yaklaş-
tıkça değerler ve estetikle yönler 
daha ileri çıkmaktadır. 

Şehirdeki ekonomik 
faaliyet insana 

yaklaştıkça değerler ve 
estetikle yönler daha 

ileri çıkmaktadır.
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z. Âdem’den günü-
müze insanoğlu-
nun varoluş hikâ-
yesi inişler ve 
çıkışlarla doludur. 
Bir yanda icatlar, 

keşifler diğer yanda savaşlar, yağ-
malar... Sırası geldikçe tarih sahne-
sine çıkanlar ve sahneden ayrılan-
lar... Bütün bu devinim içerisinde 
insan en çok ne olduğunu ne için 
burada bulunduğunu ve biraz da 
ne olmadığını sorgulamaktadır.

14. asır düşünürlerinden İbn Hal-
dun’a göre, insanı diğer canlılardan 
ayıran birtakım özellikler vardır.  
Her şeyin sahibi olan Yaratıcı, insa-
nı dünyaya âciz ve muhtaç gönder-
miştir. Ancak âlemi insanın kul-
lanımına sunmuş ve ihtiyaçlarını 
karşılaması için geçimlikler yarat-
mıştır. Hayvanlar salt fiziksel özel-
likleri ile maişet peşinde koşarken, 
insana el ve akıl verilmiştir. Aklını 
ve elini kullanan insan evvelâ ilim 

ve sanatları geliştirmiş, bu alanlar-
da ilerlemeler kaydedildikçe de me-
deniyetler teşekkül etmiştir. Me-
denî bir yaşamın bir diğer sonucu 
da kurallar koyacak, doğruyu eğri-
den ayırt edecek bir yönetime/lide-
re olan gereksinimdir.

İbn Haldun’a göre insan için yer-
yüzünde üç tür tabiî geçim yolu 
mümkündür: çiftçilik, sanat (hir-
fet ve zanâat) ve ticâret. Tabiî ge-
çim yolları arasında sıralanan sa-
nat mürekkep bir kavramdır, hem 
amelî hem fikrî boyutu vardır. 

H

Kur’ânî ifâdelerle insanın serüveni ya “esfele sâfilîn” 
(aşağıların aşağısı) ya da “eşref-i mahlûkat” (yaratılmışların 
en şereflisi) olmaya programlıdır. Günlük kazançları önceleyen, 
insanın kendisine, çevresine ve en çok da Rabb’ine karşı olan 
sorumluluklarını görmezden gelen bir bakış açısının kişiyi 
aşağıların en aşağısına taşıyacağı âşikârdır.

Aurelio Luini’nin 
San Maurizio 
al Monastero 
Maggiore 
kilisesinde tek 
boynuzlu atlar da 
dâhil olmak üzere 
ahşap gemiye 
binen birçok 
hayvan türüyle 
Nuh’un Gemisini 
tasvir eden fresk.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2022-19 ‹ 26 27 ›MAKALE



Mukaddime sanatları da üç alt baş-
lıkta inceler: geçime mahsus sa-
natlar, siyasete mahsus sanatlar, 
düşünceye mahsus olan ilim ve 
sanatlar. Marangozluk, dokuma, 
terzilik geçime mahsus, askerlik 
siyasete mahsus sanatlarken, mû-
sikî ve ilimler düşünceye mahsus 
sanatlar olarak sınıflandırılabilir. 
Medeniyetler daha iptidâî sanat-
larla başladıkları yolculuklarında 
gelişmiş sanatlara erişmişlerdir ki 
bunlar mimari, marangozluk, do-
kuma ve dikiş, ebelik, tababet, hat 
ve kitabet, sahaflık ve mûsikîdir. 

Pek çoğunu zanâat kapsamında de-
ğerlendirebileceğimiz geçime mah-
sus sanatlar İslâm toplumlarında 
hep değer görmüştür. İslâm, Hrist-
yanlıkta ya da Antik dönemlerde 
olduğu gibi para kazanma çabası-
nın hiçbir çeşidini, ne ticâreti ne de 
zanâati, bayağı görmemiştir. Hz. 
Ali’nin ifâdesi ile tüccar ve zanâat-
kârlar sosyal yaşamın devamın-
da devlet ricalinin yürütemeyece-
ği önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

Çünkü İslâm’a göre çalışmak iba-
dettir ve kimse elinin kazandı-
ğından daha iyisini yememiştir.1 
Ancak bu çaba belirli prensipler 
çerçevesinde yürütülmelidir. 

İnsanlar yeryüzünde Allah’ın halî-
feleridir. Yani dünyaya ait her-
şey insana emanettir.2 Müslüman 
zanâatkar kaynakları bu bilinçle 
kullanır, lâyıkıyla üretir, dürüst-
çe para kazanır,3 kazandığından 
tasadduk eder.4 İslâm’ın önerdiği 

iktisâdî yapıda yardımlaşma ve 
kardeşlik esastır. Daha da önemlisi 
dünyaya dâir çabalama âhirete dâir 
çabalamadan ayrı düşünülmez.5

Kur’ân ve Sünnet ışığında belirlen-
miş bu çerçeve bir yandan uygu-
lamalarla hayata karışırken, diğer 
yandan nasihat metinleriyle teorik 
düzlemde tartışılmış ve nesilden 
nesile aktarılmıştır. Bütün klasik 
medeniyetlerde karşılaştığımız na-
sihatnâme literatürü hayatın farklı 
vechelerine (eğitim, siyaset, ticâret 
vb.) yönelmiş ve “nasıl” sorusuna 
cevap vermeye çabalamış bir tür-
dür. Yönetirken “nasıl” yönetme-
lisin, üretirken “nasıl” üretmelisin 
ya da ticâret yaparken “nasıl” dav-
ranmalısın? İnsanlık tarihi boyun-
ca kaleme alınmış nasihatnâmeler 
yıldızlar kadar çoktur desek abart-
mış olmayız. Aralarından bazıları 
uzun yıllar defaatle çevrilmiş, ya-
zılmış ve okunmuştur. Bazıları-
nın serüveni ise bu kadar hareketli 
olamamıştır. 

Kur’ân ve Sünnet 
ışığında belirlenmiş 

bu çerçeve bir yandan 
uygulamalarla hayata 

karışırken, diğer yandan 
nasihat metinleriyle 

teorik düzlemde 
tartışılmış ve nesilden 

nesile aktarılmıştır.



Kahire-Şam bölgesinin önde ge-
len Şâfiî âlimlerinden olan Tâced-
din es-Sübkî’ye ait Mu’idu’n-Ni’am 
ve Mubidu’n-Nikam (Makam ve 
Meslek Ahlâkı) isimli eser de he-
nüz yeterince ilgi görmemiş me-
tinler arasında sayılabilir. Eser 20. 
yüzyıl boyunca Beyrut, Kahire ve 
Londra’da mükerreren neşredil-
miştir. 1925 yılında da Osman 
Reşer tarafından özet hâlinde Al-
manca’ya çevrilmiştir. Türkiye’de 
ve Türkçe olarak neşredilmesi ise 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlı-
ğı’nın girişimiyle ancak 2019 yılın-
da gerçekleştirilmiştir.

Tâceddin es-Sübkî’, Memlükler 
Dönemi’nde öne çıkmış ulemâ bir 
aile olan Sübkîler’e mensuptur. 
1327 yılında doğan müellifimiz 
babasıyla başladığı ilim yolculuğu-
na Kahire ve Şam’da devam etmiş 
ve zamanla pek çok ilimde ilerle-
miştir. 44 senelik kısa ömrüne 20 
kadar değerli eser sığdırmıştır. Tâ-
ceddin es-Sübkî’nin Mu’idu’n-Ni’am 
ve Mubidu’n-Nikam  isimli eserinde 
“nasıl” bir makam ve meslek ahlâkı 
sorusunu ele alışı ilk bakışta biraz 
karışık görünebilir. Çünkü mesele-
ye insanoğluna sunulan nimetler 

ve bu nimetler karşısında takınıl-
ması gereken sabır ve şükür tavır-
ları bağlamında yaklaşmıştır.

Göz, kulak, akıl gibi nimetlerin şü-
kür gerektirdiğine şüphe yoktur 
ancak Tâceddin es-Sübkî’ye göre 
kişinin makamı, ilmi ve zanâatı da 
şükür gerektirir: “Nimet vahşi bir 

hayvan gibidir, onu şükürle bağla-
yınız.” Nasıl gözün ve yâhut kula-
ğın şükrü onu hayırlı işlerde kul-
lanmak ile olursa, zanâatin şükrü 
de o zanâati en doğru şekilde uy-
gulamak ve toplumun ihityaçları-
nı giderecek bir yolda kullanmak 
olmalıdır. Hattta daha çok ibadet 
edebilmek için kişinin zanâatinde 
ihmalkârlık yapmasının da günah 
olduğu ifâde edilmiştir. Nimete ya-
ni ilim, sanat, zanâat ya da maka-
ma şükürsüz davranıldığında ol-
ması muhtemel sonuç ise ilmin 
ya da makamın o kişiden alınması 

olacaktır. Şükrü doğru edâ edilme-
yen bir nimet onu hak eden başka 
birine verilir. 

Şükrün kalp ve dil dışında, fiiller-
le edâ edilecek bir boyutu da var-
dır. İşte bu, nimet verenin emirle-
rine itaat etmek ve yasaklarından 
kaçınmakla olur. Makam ve mes-
lekler özelinde düşünürsek, şükür 
verilen nimetleri Allah’a itaat için 

Nimet vahşi bir hayvan 
gibidir, onu şükürle 

bağlayınız.
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kullanmak ve isyan için kullan-
maktan kaçınmaktır. İşte tam da 
bu noktada müellif 100’ün üzerin-
de makam ve mesleğe ilişkin pren-
sipleri sıralamıştır. Makalemizin 
bu kısmında bu uzun listeden bir 
kısmını üç başlık altında daha de-
taylı olarak incelemek istiyoruz.

Mimariye İlişkin 
Zanâatler
Bu kısımda Tâceddin es-Sübkî’ye 
göre inşaat, sıva, boya gibi alanlar-
da zanâat sahiplerinden beklenen 
ahlâkî tutumlardan bahsedeceğiz. 
Misalen, sıva ustası işine başlama-
dan önce sıvayacağı duvarı kontrol 
etmeli ve herhangi bir hayvana za-
rar vermeyeceğinden emin olma-
lıdır. Sıvacının bu noktadaki dik-
katsizliği sadece yaptığı zanâatin 
kalitesini düşürmez. Hem duvar 
sahibine verdiği sözü hem Allah’a 
verdiği sözü yerli yerince tutma-
mış olur. Bu kapsamlı bakış açısı 
takdire şayandır. Çünkü bir usta-
nın sorumluluğu sadece müşteri-
sine karşı değildir. Eylemlerinden 
etkilenecek diğer canlılara ve bü-
tün bunların sahibi olana karşı da 
derin bir sorumluluk duygusu ile 
hareket etmelidir. Yine bir sıva us-
tasının yıkılmak üzere olan duva-
rı sahibine bildirmemesi ve kendi 

geçimliğini kazanmak adına, bi-
le bile o duvarı sıvayarak uzun va-
dede insanların hayatlarına mal 

olacak bir karar vermesi de mes-
lek ahlâkına uygun olmayacak-
tır. Boya ve yâhut yapı ustasının 

kullanılması haram olan bir mal-
zemeyi kullanması (altın gibi) ya 
da çizilmesi dinen doğru olmayan 
bir şekli/cismi resmetmesi de aynı 
kapsamda değerlendirilebilir.

Hat ve Kitabete 
İlişkin Zanâatler
Eserde kâğıt üzerine yazarak, bo-
yayarak ya da süsleme yaparak 
bir zanâat icrâ eden kişilere yöne-
lik tavsiyeler de etraflıca işlenmiş-
tir. Henüz matbaanın icat edilme-
diği zamanlarda kitapları kopya 
eden usta, müstensih, işini para 
karşılığında yapıyor olsa bile kop-
yaladığı eserin içeriğinden so-
rumludur. İnsanları doğru yoldan 

Sıva ustası işine 
başlamadan önce 
sıvayacağı duvarı 
kontrol etmeli ve 

herhangi bir hayvana 
zarar vermeyeceğinden 

emin olmalıdır.



uzaklaştıracak, içinde yanlış bilgi-
ler olan metinleri kesinlikle kop-
yalamamalıdır. Bunun da ötesinde 
insanların zamanlarını boşa geçir-

melerine sebep olacak, içinde fay-
dalı bir ilim olmayan eserlerden de 
uzak durmalıdır. Bu öğüt işimize 
sadece profosyonel bir çaba olarak 
bakamayacağımızı, aksine üret-
tiklerimizin sosyal sonuçlarından 
da sorumlu olduğumuzu vurgu-
laması açısından oldukça önemli-
dir. Tâceddin es-Sübkî bu noktada 
insanın rasyonel aklı ile değerle-
ri arasındaki ikilemine de vurgu 
yapmıştır. Böyle kitaplara genelde 
daha çok ücret verilir ve dünyalık 
arayışı kişiyi yanlış bir karara sevk 
edebilir, der. Oysa Müslüman kişi 
geçimlik kaygısı ile dinini ve değer-
lerini satmamalıdır.

Müstensihlerin bir diğer sorumlu-
luğu da özendir. İşi çabucak bitirip 
ödemeyi almak ve bir sonraki işe 
geçebilmek için hızlı yazdıkların-
da gözden kaçan kısımlar olabilir. 
Bu sadece alınacak ücretin hakkını 
vermemek değil ilmi zâyi etmek, 
bir sözle başka bir söz arasında-
ki ilişkiye zarar vermek anlamına 
da gelir. Bu davranışta hem Yaratı-
cı’ya hem müşteriye karşı işlenmiş 
bir kabahat vardır. Böyle bir kaba-
hat işleyen müstensihin ücreti ge-
rektiği biçimde değiştirilmelidir. 

Öte yandan müstensihin işi belir-
lenen/söz verilen süre içerisinde 
bitirmesi de işinin ahlâkındandır. 
İş vaktinde bitmezse ve gecik-
tikçe hattın değeri artarsa müş-
teriden ek ücret istemeye hakkı 
olmayacaktır.

Eserde müstensih için sıralanan 
kaidelerin mücellitler yani cilt us-
taları ve müzehhipler yani tezhip 
ustaları için de aynen geçerli oldu-
ğu ifâde edilmiştir. 

Dokuma ve Dikişe 
İlişkin Zanâatler
Son olarak kumaş dokuma, dik-
me ve boyama gibi zanâatlere iliş-
kin prensiplerden bahsetmek isti-
yoruz. Tâceddin es-Sübkî’ye göre 
dokuma ustasının sorumlulukla-
rı dokuyacağı malzemenin seçi-
minden başlar. Örneğin, yetişkin 
erkekler tarafından kullanılacak 
olan bir kumaşta kesinlikle ipek 

kullanmamalıdır. Aynı şekilde terzi 
de erkekler için ipek elbise dikme-
meli ve hatta elbisenin astarında 
dahi ipekten uzak durmalıdır. Sa-
dece dikiş için ipek iplik kullanma-
sında sorun yoktur.

Öte yandan terzi bir kumaşı kes-
meden önce dikkatlice ölçmeli, 
müşterinin talep ettiği giysi için 
yeterli olup olmadığını hesap et-
meli, ondan sonra kumaşı kesip 
biçmelidir. Hesap etmeden kestiği 
kumaş istenen elbiseye yetmezse 
bu terzinin sorumluluğudur, çün-
kü işe dâir bilgi ve tecrübesi olan 
odur.

Henüz matbaanın icat 
edilmediği zamanlarda 

kitapları kopya eden 
usta, müstensih, işini 

para karşılığında yapıyor 
olsa bile kopyaladığı 

eserin içeriğinden 
sorumludur.
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Kumaş boyayan ustaların da uyma-
ları gereken bazı prensipler vardır. 
Kumaşı haram olan bir maddde ile 
(kan gibi) boyaması meslek ahlâkı-
na ters bir hareket olacaktır. Bazı 
mezheplerde erkeklerin safran ile 
boyanmış giysi giymeleri de doğru 
kabul edilmediğinden, kumaş bo-
yacı ustasının bu konuda hassasi-
yet göstermesi gerekmektedir.

Eğer usta ve müşteri arasında ya-
pılan işe ilişkin bir anlaşmazlık çı-
karsa müşterinin beyanı esas kabul 
edilmelidir. Bu prensip günümüz 
tüketici haklarına ilişkin önemli 
bir bakış açısı sunabilir. 

Farklı zanâat kollarına yönelik tav-
siyeler dışında, eserin daha en ba-
şında kuvvetle vurgulanmış bir 
husus da şudur: Allahü Teâlâ ta-
rafından kendisine lütfedilmiş bir 
geçimlik yoluyla mal sahibi olmuş 

bir Müslümanın en temel vazife-
si zekâtını tastamam vermesidir. 
Ona karşı çok cömert davranmış 
olan Rabbi’nin emrini yerine getir-
me hususunda hileye başvurması, 
o nimetin ondan alınmasına kadar 
varacak kötü sonuçlar doğurabilir. 
Zekât Allah’a karşı bir sorumluluk 
olmakla beraber sosyal boyutu ile 
de iktisâdî hayatı düzenleyen bir 
mekanizmadır.

...

Yukarıda sıraladığımız bu prensip-
leri özetlememiz gerekirse, hangi 
zanâati îfâ ediyor olursa olsun bir 
ustanın sorumluluğu daha ham 
maddesini temin aşamasından 
başlar. Helâl yollar kullanarak helâl 
maddeleri seçen usta, işini büyük 
bir dikkatle yapmalıdır. Müşterisi-
ni ürün ya da hizmete ilişkin dü-
rüstçe bilgilendirmelidir. Bu dikkat 

hem müşterisine hem de herşe-
yin sahibi olan Yaratıcı’sına kar-
şı bir sorumluluğudur. Zanâatini 
îfâ ederken diğer canlı ve eşyaya 
zarar vermemek de bir başka va-
zifesidir. Meydana getirdiği ürü-
nün toplumsal fayda ya da zararı 
da yine dikkate alması gereken bir 
husustur. 

Zanâatlerin birer birer yok oldu-
ğu, yerini fabrikalara/otomasyo-
na bıraktığı bir çağ yaşadık. Ancak 
üretim süreçleri biçimsel olarak 
karmaşıklaşsa da prensipler geçer-
liliğini sürdürüyor. İnşaat, tekstil, 
deri ya da başka bir sektörde yer 
alan yöneticiler 14. yüzyılda kale-
me alınmış bu ilkelerden beslene-
bilir. Ham madde temininden baş-
layarak gösterecekleri hassasiyet 
dünyayı hepimiz için daha yaşana-
bilir bir yer yapabilir. Öyle ki, Tâ-
ceddin es-Sübkî’nin önerileri mo-
dern işletme yönetiminin daha 
fazla göz ardı edemediği sürdürü-
lebilirlik, paydaş odaklılık, adil ti-
câret (fair trade) gibi bazı kavram-
ları çağrıştırıyor âdeta.

Öte yandan seri üretimden bir ge-
ri dönüş yaşadığımız, ürün ve hiz-
metlerde kişiselleştirmenin önem 
kazandığı ve hatta bazı alanlarda 
kişiye özel üretimin yeniden öne 
çıktığı düşünülürse, bu tarz eser-
lerdeki nasihatlerin tekrar hayatı-
mıza girmesi de oldukça mümkün. 

Şüphe yok ki, zanâat sahibi insan-
ların bu prensiplere uygun davran-
ması medenî yaşamın kalitesini 
artıracaktır. Daha sağlam binalar, 
daha sağlıklı giysiler, müellifin za-
manında var olmayan ama bugün 
hayatımızın bir parçası hâline gel-
miş bütün ürün ve hizmetlerin ka-
litesi modern dünyanın ifâdesi ile 

Hangi zanâati îfâ ediyor 
olursa olsun bir ustanın 

sorumluluğu daha 
ham maddesini temin 
aşamasından başlar.



yaşam memnuniyetini beraberin-
de getirecektir.

İnsanın geçimlik telâşı insanlığı-
nın bir parçasıdır ve oldukça anla-
şılır bir çabadır. Kur’ânî ifâdelerle 
insanın serüveni ya “esfele sâfilîn” 
(aşağıların aşağısı) ya da “eşref-i 
mahlûkat” (yaratılmışların en şe-
reflisi) olmaya programlıdır. Gün-
lük kazançları önceleyen, insanın 
kendisine, çevresine ve en çok da 
Rabb’ine karşı olan sorumlulukla-
rını görmezden gelen bir bakış açı-
sının kişiyi aşağıların en aşağısına 
taşıyacağı âşikârdır. Bencil ve hırs-
lı yaklaşımların 20. yüzyılda dün-
yamızı ne hâle getirdiği ortadadır. 
Öyleyse oturulan makamın ya da 
îfâ edilen mesleğin hakkını vermek 
çok boyutlu faydalar getirecektir. 
İstenilen sonuca götüren her yo-
lun mübah olduğu yanılgısına bir 
son vermek için, şehirlerimizi ve 
dünyayı daha yaşanılabilir kılmak 
için ahlâkî prensipler şarttır. Latîf 
ism-i celilinin yansıması olarak bi-
ze sunulan yeteneklerimiz, verilen 
makamlarımız gelip geçicidir. Ve-
ren, hakkını veremezsek nimetini 
almayı da bilir. Oysa inanıp güzel 
işler yapanların âkıbeti Kur’ân’da 
apaçık ifâde edilmiştir: “O iman 
edip sâlih amel işleyenler var ya; iş-
te dünyada huzurlu bir hayat, âhiret-
te de varılacak yerlerin en güzeli olan 
cennet onları beklemektedir.”6 

Dipnotlar
1. Kur’ân-ı Kerim, 53:39-40.
2. Kur’ân-ı Kerim, 45:13.
3. Kur’ân-ı Kerim, 17:35.
4. Kur’ân-ı Kerim, 25:67.
5. Kur’ân-ı Kerim, 16:97.
6. Kur’ân-ı Kerim, 13:29.

Kaynaklar
• ARSLAN, M. (2018). The work ethic and Ahi tradition of Turkey. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.
• AYBAKAN, Bilal, (2010). “SÜBKÎ, Tâceddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, 38. Cilt, 13-14.
• İbn-i Haldun, (2005). Mukaddime, I, haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul. 
• SUBKİ, Taceddin, (2019).  Mu’idu’n-Ni’am ve Mubidu’n-Nikam, İstanbul: Turkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
• ABBAS, J. Ali, (2008). Perspectives on Management and Organization, Cheltenham: Edward Elgar.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2022-19 ‹ 32 33 ›MAKALE



ZANAATKÂR

KİTAP İNCELEMESİ

Dr. M. Cemil ARSLAN

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri,

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi



ichard Sennett kent, 
sosyoloji, kentli in-
sanın yaşamı, top-
lumsal psikoloji gi-
bi konular başta 
olmak üzere, Türki-

ye’deki okuyucuların yabancısı ol-
madığı bir isim. Başta Kamusal İn-
sanın Çöküşü, Gözün Vicdanı, Ten ve 
Taş, Otorite, Saygı, Beraber, Karak-
ter Aşınması, Yeni Kapitalizmin Kül-
türü olmak üzere çok sayıda kitabı 
Türkçeye de çevrilmiş üretken bir 
zihin. İşlediği konuları ele alırken 
ilgisiz görünen konu ve detayları, 
farklı disiplinlere hâkimiyeti, ken-
di yaşam deneyimi ve serbest dü-
şünme pratiğiyle etkili bir şekilde 
yorumlaması düşüncenin fayları-
nı harekete geçirici bir işleve sahip.

Zanaatkâr, Richard Sennett’in Sa-
vaşçılar ve Rahipler ve Yabancı ile 
birlikte planladığı maddî kültür 
hakkındaki bir üçlemenin ilk kita-
bı. Hocası Hanna Arendt’ten aldığı 

R

İyi bir öğretmen tatmin edici bir açıklama sunar, büyük 
bir öğretmen ise huzursuzluk yaratır, rahatsızlık verir ve 
tartışmaya davet eder.

Richard Sennett

Saint Vitale 
Bazilikası’ndaki 
tarihi Bizans 
mozaiği
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ilhamı ve etkileyici eserleri İnsan-
lık Durumu ile Kötülüğün Sıradan-
lığı’na referans verse de bu ilham 
onun izinde yürümek anlamında 
bir ilham değildir. Çünkü Sennett’e 
göre; “İyi bir öğretmen tatmin edi-
ci bir açıklama sunar, büyük bir öğ-
retmen ise huzursuzluk yaratır, ra-
hatsızlık verir ve tartışmaya davet 
eder.” Sennett bu tartışmaya dave-
te icâbet etmenin hakkını veren bir 
öğrencidir. Saygısından da farklılı-
ğından da zerre kadar tâviz verme-
den, animal laborans (çalışan hay-
van) ve homo faber (araç yapan 
insan) arasında çizilen farklılıktan 
başlayarak itiraz eder.

Sennett’e göre, zanaatkârlığın sa-
nayi toplumunun gelişmesiyle 

silinmekte olan bir yaşam tarzı ol-
duğuna ilişkin kanı doğru değildir. 

Çünkü zanaatkârlık “sürekli temel 
insan dürtüsüne, kendi iyiliği için 

bir görevi güzel yapma arzusuna” 
işaret eder. Bu anlamda da bece-
rikli el emeğinden farklıdır, bilgi-
sayar programcısının da doktorun 
da ressamın da işine yarar. Öyle ki, 
“yurttaşlık ve ebeveynlik dahi us-
talıklı bir hüner olarak yaşama ge-
çirildiğinde daha etkin olur.”

Sennett, Zanaatkâr’da beceri, yü-
kümlülük ve muhakemeye odak-
lanarak el ile kafa, beceri ile dü-
şünce arasındaki bağlantıyı açığa 
çıkarmaya çalışır. Bu konuda hiç 
teredütü yoktur. “Her iyi zanaat-
kâr, somut pratikler ve düşünme 
arasında bir diyalog kurar; bu diya-
log birbirini besleyen alışkanlıklara 
evrilir ve bu alışkanlıklar da sorun 
çözümü ve sorunu bulma arasında 

Antik Roma 
Dönemi 

Sagalassos 
Agora Meydanı

Her iyi zanaatkâr, 
somut pratikler ve 

düşünme arasında bir 
diyalog kurar; bu diyalog 

birbirini besleyen 
alışkanlıklara evrilir 
ve bu alışkanlıklar da 

sorun çözümü ve sorunu 
bulma arasında bir ritm 

oluşturur.



bir ritm oluşturur.” Sennett’in so-
mut pratiklere yaptığı vurgu şa-
şırtıcı değildir, çünkü yazar daha 
işin başında Amerikan pragma-
tizmine bağlı kalarak yazdığını 
belirtmektedir. 

Kitap, kendi içinde “zanaatkârlar”, 
“zanaat” ve “zanaatkârlık” bölüm-
lerine ayrılmaktadır. Birinci bö-
lümde atölyenin, erken yaşlarda 
içine girilen ve zanaatkârı biçim-
lendiren bir okul olarak işlevi ve 
somut pratiklerin öneminin yanı 
sıra el ile kafa, teknik ile bilim ve 
sanat ile zanaat ayrılığının ortaya 
çıkardığı sıkıntı ve problemlerin 
keşfine yoğunlaşılmaktadır. Tekrar 
etmek pahasına şunu vurgulamak-
ta yarar var; zanaatkârlık sadece 

basit âlet üretimi olmayıp yüksek 
derecede gelişmiş bir beceri üzeri-
ne kuruludur.

İkinci bölümde ise el becerisi ile id-
rak arasındaki ilişkinin peşinden 
koşulur. Burada elin incelikleri ve 
erdemleri şaşırtıcı derecede farklı 
bilim dallarından yararlanılarak ve 
idrak ile ilişkilendirilerek anlatılır. 
El, parmak ve zihnin eşgüdümü-
ne o kadar yoğunlaşır ki, bir an “el” 
kutsal bir “olmazsa olmaz” üretim 
aracına dönüşür. 

Üçüncü bölümde “zanaatkârlık” 
başlığı ile kalite-hırs ilişkisi ve ye-
tenek/kabiliyet konularına eğilir 
Sennett. Burada çocukluk döne-
mi ve oyuna özel bir vurgu gözden 

kaçmaz. Senett’e göre; zanaatkâr-
lıktaki gündelik tempo çocukluk 
dönemindeki oyun deneyimine 
dayanır ve hemen bütün çocuklar 
çok güzel oynarlar. Bir evrilme ve 
gelişme süreci olduğuna göre za-
naatkârlık, yaşamın donuk ve sta-

tikliğini kabul edemeyiz. Belki de 
Sennett bu nedenle zanaatkârlığın 
ölmediğine ancak değişerek devam 
edeceğine inanır. “İyi zanaatkârla-
rın gözünde gündelik, rutin işler 
statik değildir; bunlar evrilir ve za-
naatkârlar da değişir.”

Parçalı düşünmenin ve üretim sü-
recini bütün olarak dikkate alma-
manın öldürücü etkisi ile piyasa 
baskısının kalite üzerindeki risk-
lerine dikkat çeken Sennett’in 
bunlara yönelik çıkış noktası ise 
zannatkârın başka bir özelliğine 
vurgudur aslında, sabır. Sabretme-
yecekseniz zanaatkâr olamazsınız 
diyor bir anlamda. Bana seslenmiş 
gibi hissettim. İyi okumalar...

İyi zanaatkârların 
gözünde gündelik, rutin 

işler statik değildir; 
bunlar evrilir ve 

zanaatkârlar da değişir.

Richard Sennett
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Richard Sennett 
Kimdir? 
1943’te Chicago’da doğdu. 1964’te 
Chicago Üniversitesi’nden mezun 
oldu. 1969’da Harvard Üniversite-
si’nde doktorasını verdi. New York 
Üniversitesi’nde sosyoloji profe-
sörü, İnsan Araştırmaları Merke-
zi’nde yönetici ve Politika Araştır-
maları Merkezi’nde baş araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. Çocuklu-
ğunda viyolonsel çalmayı öğren-
di; hâlen New York’ta bazı oda mü-
ziği topluluklarında çalmaktadır. 
The New York Times Book Review 
ve The New York Review of Books’a 
sık sık katkıda bulunmaktadır. 
Kentli ailelerin hayatı ve toplum-
sal psikoloji üzerine birçok kitap 
yazmıştır.

İspanya İç Savaşı’na da katılmış ko-
münist bir ailenin çocuğu olan ya-
zar, hastalık nedeniyle müzik ka-
riyerini bırakarak araştırmacılığa 
yöneldi ve kent, kent kültürü ve 

sınıflı toplum yapısı üzerine ça-
lışmalarıyla günümüzün en yet-
kin isimlerinden biri hâline geldi. 
1999’dan bu yana London School 
of Economics’de çalışmaktadır.

Sennett’in sosyal bilimlere en 
önemli katkılarından biri, kentle-
rin modern dünya gerçekliği içeri-
sinde bireysel yaşamları şekillendi-
rişi ile ilgilidir. 2006 yılında Hegel 
ödülünü kazanmış, 2008 yılında 
ise 100,000 Euro değerindeki Dü-
seldorf Gerda Henkel Vakfı tara-
fından verilen Gerda Henkel ödü-
lüne lâyık görülmüştür. Sennett, 
1987’den beri sosyolog Saskia Sas-
sen ile evlidir.

Türkçeye Çevrilen 
Kitapları 

• Beraber

• Gözün Vicdanı: Kentin Tasarı-
mı ve Toplumsal Yaşam

• Kamusal İnsanın Çöküşü 

• Karakter Aşınması: Yeni Kapi-
talizmde İşin Kişilik Üzerinde-
ki Etkileri

• Otorite 

• Saygı: Eşit Olmayan Bir 
Dünyada, 

• Sınıfın Gizli Yaraları

• Ten ve Taş: Batı Uygarlığında 
Beden ve Şehir

• Yabancı: Sürgün Üzerine İki 
Deneme

• Yeni Kapitalizmin Kültürü

• Zanaatkâr

Kitap Adı: 
Zanaatkâr
Yazar: Richard 
Sennett,
Ayrıntı 
Yayınları 
(Çev. Melih 
Pekdemir),
3. Basım, 
İstanbul 2019.
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BAHÇECİLİK VE BAHÇE 
KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

MAKALE
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü,

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi



ent estetiğinin bir 
parçası olarak bah-
çecilik ve çiçek ye-
tiştiriciliği zanâat-
lar kadar sanatları 
içine alan böylece 

sanatkâr bir uğraşı olarak yorumla-
nabilecek bir alanı kapsar. Modern 
bilimlerin gelişmesi ile peyzaj mi-
marlığı içinde yerini bulan bu alan-
da tarım işçileri, bahçıvanlar, ev 
hanımları, çiçek severler emek ver-
dikleri dokunuşları ve özenleriy-
le bir güzellik imgesi ve gerçekliği 
meydana getirirler. Bazen bir bah-
çeye hayat verilir bazen balkonda, 
terasta, saksıda ya da bir vazoda 
çiçeklerle şenlendirme ile taze bir 
anlam verilir hayata ve yeniden bir 
başka güzellik katılır. Doğal çevre-
nin düzenlenmesi ve biçimlendi-
rilmesini içeren bu güzel görünüş, 
güzel koku ve âhengin eşsiz tasa-
rımları kültürden kültüre değişik-
lik gösterir.

K

İstanbul’da bütün diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, 
hayatın akışının oluşturduğu varlığın dinamik düzeninin 
bütünleşmesi ile insanlar bahçelerini yaparak korumayı, 
dünyanın güzelliğini her an bizzat yaşamak ve daha da 
güzelleştirmek yolunda varoluşlarının tabiî, zarurî meşgalesi 
haline getirmişlerdir.

Turgut Cansever 

Dolmabahçe 
Sarayı, İstanbul
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Bahçe kültürü üzerine kavramsal 
soruşturma bizi medeniyetlerin 
tasavvurlarının bilgi, bilinç, değer, 
zevk boyutları ile eylemlere ve kül-
türel biçimlere dönüşerek tezâhür 
etmesi gerçekliğine taşır. Böylece 
şehir tasavvuru ve doğal mekânın 
bütünleşik bir parçası olarak bah-
çe düzenleme anlayışının çözüm-
lenmesi, insan ve tabiat ilişkisinin 
mekâna yansıtılması bahçe kültü-
rü üzerine düşünce çabasını gerek-
li kılar. Medeniyetler yapılı çevre-
nin biçimlenmesinde temel kabul 
ve değerlerini görünür kılarken do-
ğal çevreye nasıl yaklaşılacağı, ona 
nasıl davranılacağı konusunda da 
bunu gösterirler. Bilişsel, zihinsel 
alanda doğayı ve doğal kaynakları 
tanzim etme, biçim verme ve ıslah 
etme ile intizam kavramına yer açı-
lırken olgusal, yaşantısal, tecrübe-
ye dayanan öğrenme biçimleri ile 
aşkın ve İlâhî öğretiye dayalı güzel-
lik yaklaşımları estetik kavramını 
dışa vurur.

İslâm kültür coğrafyası tarihsel ve 
mekânsal düzlemde genişlik, çe-
şitlilik ve derinlik taşıyan bütün-
leşik bir anlam kümesini temsil 
eder. Nitekim bahçe düzenleme 
sanatı ve çiçeklerle estetik ifâde 

biçimlerinin görünümü ifşâ eden 
doğal estetik kavramı İran bahçe-
leri, Babür bahçeleri, Endülüs bah-
çeleri ve Osmanlı bahçelerinde ya-
pı, biçim, anlam boyutlarını içine 
alarak engin bir çeşitlilik sergiler. 
Mimarlık ve resimden farklı ola-
rak, peyzaj ve bahçe tasarlama ve 

yapma işi kendi sınırları, sıcaklığı, 
nemi ve güneş ışığı olan toprak-
ta, arazide başlayan bir etkinlik-
tir. Bu özellikler atfedilen anlam-
lar da olaylar ve hâfıza tarafından 
toplumsal olarak üretilmektedir. 

İslâmî bahçeler ve peyzajlar zaman 
içinde, doğa, tasarım ve tarihin ke-
sişim kümesinde ifâdesini bulmuş-
tur (Ruggles, 2017: 31).

Bu yazıda genel olarak İslâm kültü-
ründe insan tasavvuru, doğa tasav-
vuru ve bahçenin anlam ile ifâde 
biçimlerine yer açılmakta, ardın-
dan İstanbul bahçelerinin karak-
teristiği üzerine betimlemeler su-
nulmaktadır. Böylece İslâmî bahçe 
kültürünü biçim ve anlam boyutla-
rı ile sarmalayan bir tür çözümle-
me denemesini içermektedir.

İnsan Tasavvuru 
İslâm medeniyet tasavvurunda in-
san; yeryüzünde yollandığı mace-
rasında sınırlı, sonsuz, sorumlu bir 
varlıktır.

“İslam için insan ne yeryüzüne düşen 
bir melek ne de utanç içinde dünyaya 
acı çekmeye gönderilen bir günahkar-
dır. O, bir görev için gönderildi ve ilahi 
rehberliği kabul edip izlemek için söz-
leşme imzaladı. O, insanlara ve doğa-
ya karşı görevlerinin bilincinde olan 
dindarlara sonsuz bahçenin söz veril-
diğine inanır. Hz. Peygamber dünya-
daki varlıklara karşı tavırları ‘ölüm-
den sonraki filizlere’ benzetmiştir. O 

Bahçe düzenleme sanatı 
ve çiçeklerle estetik 
ifâde biçimlerinin 

görünümü ifşâ eden 
doğal estetik kavramı 
İran bahçeleri, Babür 

bahçeleri, Endülüs 
bahçeleri ve Osmanlı 

bahçelerinde yapı, biçim, 
anlam boyutlarını içine 

alarak engin bir çeşitlilik 
sergiler.

Alcazar, 
Sevilla, 
İspanya



hiçbir zaman cenneti dünyada bul-
mak ya da yaratmayı düşünmemiş, 
hep kesin bir hazırlanış içerisinde ol-
muştur. Her hırslı kovalamacada ol-
duğu gibi aranılan şey arayıcının ha-
yatındadır. Sevilenin tercihi sessizce 
aşığın seçiminde görünmeye başlar 
ve bu manada inananlar aradıkları 
bahçeleri kendilerinde ve etrafların-
da hayal eder. O yaratıcı bir arayış 
içerisindedir. Bahçeyi yazan, bestele-
yen, boyayan, eken ve besleyen O’dur. 
O bir bahçıvandır. Allah ise çiçekleri 
açtıran ve hayat verendir. Onun yara-
tıcılığı Allah’tan bir hediyedir. O ‘Al-
lah’ın Elinin’ uzantısı, yarattıklarının 
süsleyicisidir. İnsan doğayı değiştire-
bilir, ancak buna sadece Onun yolu-
nu daha güzel, açık ve davetkar yap-
mak için başvurur.” (Haydar, 1991: 
151-152)

Doğa Tasavvuru 
ve Bahçenin İfâde 
Biçimleri
İslâm kültüründe bahçelerin cen-
net tasviri olarak ele alındığı ve 
cenneti temsil ettiği ileri sürül-
mektedir (Leaman,. 2012: 175).

Edebî gelenekte bahçe çok fark-
lı ifâde biçimleri ile dile gelir. 

Şâirlerin beyitlerinde, filozofların 
yazdıklarında, hattatların güzel ya-
zılarında, minyatür sanatçılarının 
fırçaları ve kullandıkları renklerin-
de en iyi şekilde ifâde bulmaktadır. 
Bu bahçeler mevsimsel görünen-

de sürekliliği, nedensel görünende 
amacı, sade bir güzellikten alınma-
sı gerekende daha derin bir bilgeliği 
vurgular. Bu bahçeler keşfedilme-
mişin övünüşünde âdeta görüntü-
sel bir resital gibidir. Meisami’nin 
ifâdesiyle ‘bu edebî bahçeler bir eğ-
lence, mistik bir hayattan kaçış ya 
da soyluların dalkavukluğu olarak 
görülemez. Onlar, insanın dünya-
yı ve kendini tanımak için geldik-
leri inancından kaynaklanan, bilgi-
yi araştıran sorular gibidir; evrenin 
sonsuz çeşitliliğini ve harmonisini 
açıklamaya yeltenen sorular gibidir 
bahçeler (Haydar, 1991: 153).

Bir tür ‘Allah’ın konuşma sanatı’ 
gözüyle bakılır ve bu yüzden bah-
çe, sizi bahçedeki irfanına götüren 
âyetlerle dolu bir metne dönüşür. 
Bu mânâda bahçenin şiirsel imaj-
ları, inceliğin enstrümanlarına ve 
Kur’ân’ın mesajını yayan estetik 
değerlere dönüşür. “Göklerin ve 
yerin yaratılışında, gece ile gündü-
zün birbiri ardına gelmesinde; gök-
lerin gönderdiği yağmurla ölü ola-
nı canlandırmasında, rüzgârın ve 
bulutların değişmesinde düşünen 
insanlar için deliller vardır” âyeti 
bunun bir ifâdesidir.

Bahçeler şehri Şirazlı Sadi’ye gö-
re, bilge insanın gözünde ağaçların 
her yaprağı Yaratıcı’nın bilgeliğinin 
kitabı gibidir. Şirazlı Hafız’da aynı 
mesajı vermektedir. “Çayırda, her 
çiçek yaprağı bile farklı bir ifâdenin 
kitabı gibidir. Eğer onlardan hiçbir 
şey anlamıyorsan ne yazık sana!”  

Gülle bülbülün sonsuz diyalogları-
nın yeri olan Hafız’ın bahçesinde 
seven-sevilen benzetmesi yapılır. 
Bu bahçe derin ve mânevî gerçeğe 
ulaşmada geçirgen İlâhî bir vazife 
görür. Edebiyatta bahçe, aynı za-
manda ifâde edilemezin ifâde edil-
diği bir vâsıtadır. 

İslâm kültüründe 
bahçelerin cennet tasviri 

olarak ele alındığı ve 
cenneti temsil ettiği ileri 

sürülmektedir.

İspanya’daki 
Generalife 
Bahçeleri, 

Elhamra’nın 
bir parçası
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Mevlânâ, şiirlerinde gizli sevgiliye 
duyduğu aşkı ifâde etmek için ara-
yan ve seven kalbinin susuzluğunu 
anlatır. Ona göre “yaradılışın form-
ları; görünmezi idrak etmek için 
insan kavrayışıyla ‘İlâhî’ arasındaki 
bir örtüdür.” Ve o, bu inancını me-
câzî bir ifâdenin kaçınılmazlığıyla 
açıklar. 

“Eğer Allah güzelliğini perde olmak-
sızın gösterseydi, bizim gücümüz ona 
dayanmaya yetmezdi ve ondan zevk 
alamazdık. Güneşe bak, ışığı sayesin-

de nasıl yürüdüğümüzü ve iyiyi kö-
tüyü ayırdığımızı düşün. Ağaçlar ve 
bahçelerinin meyvelerinin onun sı-
caklığı sayesinde olgunlaşıp büyüdü-
ğünü ve güzelleştiğini seyret. Eğer 
bize bu kadar hediyeleri olan biraz 
daha dünyaya yaklaşsaydı, artık hiç-
bir faydası olmaz, tam tersine tüm 
dünyayı ve canlıları yakar, mahveder-
di. Allah sanatını perdeler kullanarak 
gösterdiğinde, o ağaçlarda çiçeklerde 

ve yeşilliklerde dizelenir. Eğer Allah 
perde kullanmazsa, dağlar parçala-
nır ve atomlarına ayrılır.”  (Haydar, 
1991: 155).

Mevlânâ’ya göre bahçe, “keşfedil-
memiş evrensel gerçeğin” dünyevî 
bir açıklamasıdır ve bu bahçenin 
tüm misafirleri Allah’ın hatırlanı-
şı, Allah’a olan hayranlığın ifâdesi 
olan teşbihe katılır. Rûmî, teşbihin 
“Allah’ın zaferinin kendini göster-
diği bahar’ın fenomeninde” oldu-
ğunu ileri sürer. Çünkü O, yaradı-
lışın tabiattaki zarafetini ve ruhun 
insanda yeniden doğuşu sayesin-
de parıldar. Onun şiirleri, sembol-
ler ve mecâzî yapısı açısından çok 
zengindir.

İnsan tabiatı, aslının neşe dolu ika-
metgâhının özlemi içerisindedir. 
Ve azimle izledikleri inanç yolu 
onları bahçeye ulaştıracaktır. On-
ların filozofları ve şâirleri Kur’ân 
dolu kıssaları ve bahçe benzetme-
lerini, İlâhî planı ve yaradılışı açık-
lamak için, epistemolojik bir düzle-
me yaymıştır. 

İslâmî bahçe mirası felsefesi, bir 
metafor veya mimari bir olayda, 
bugünkü neslimiz ve onların gele-
cekleri için çevresel bir ahlâkı ifâde 
eder (Haydar, 1991: 153-162).

Bahçeler Şehri 
İstanbul1

Cansever’e göre sanatın Batı’da sey-
redilmek Doğu kültürlerinde ise 
yaşanmak için üretilmesinden do-
ğan aslî farklılaşma vardır. Bu 20. 
asır başından beri bilinmektedir. 

“Sanat eserini, dünyanın bir nokta-
dan bakarak anlaşılabileceği inan-
cının yansıması olarak gören son 10 
asırlık Batı kültürünün Aristocu sta-
tik varlık görüşüne karşılık, Doğu ve 
esas itibarıyla İslâm-Türk Asya kül-
türlerine aslî özelliklerinden birisi-
ni kazandıran temel varlık telakki-
si, varlığın dinamik bir süreç olduğu 
ve bir noktada durarak değil, var ola-
nın, içinde yer aldığı sonsuz mekânda 
onu her cephesi ile görecek şekilde et-
rafında hareket ederek anlaşılabile-
ceği inancıdır. Bir taraftan kültürün 

Allah sanatını 
perdeler kullanarak 

gösterdiğinde, o 
ağaçlarda çiçeklerde ve 
yeşilliklerde dizelenir. 

Eğer Allah perde 
kullanmazsa, dağlar 

parçalanır ve atomlarına 
ayrılır. 

Turgut Cansever



Emirgan Parkı, 
İstanbul
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hareketli, dinamik varlık anlayışı 
içinde var olan insan kavramı insanın 
çevresini idrake yönelmesini zaruri 
kılarken, diğer taraftan dünyanın 
farkına vardığı için dünyanın güzel-
liklerinin korunması sorumluluğunu 
yüklenerek, beşer iken insan olmaya 
hak kazanmıştır.” (Cansever, 1997: 
55).

“Allah’ın dünyadaki halifesi sevi-
yesine yükseltilmiş varlık olarak 
bu insan kavramı Osmanlı dönemi 
İstanbul’unda şehir, ev ve bahçe kül-
türünün belirleyicilerinden birisi ola-
rak bahçe üslubunun oluşmasını ta-
yin eder, diğer aslî etken ise insanın 
kâinat tasavvurudur. Bu aslî etkenle-
rin ürünü olan ve iskân alanları ile ti-
caret ve kültür tesislerini ihtiva eden 
merkezden oluşan Osmanlı şehirle-
rinin iskân alanları, Batı şehirleri-
nin aksine bir cennet bahçesi görünü-
mündedir.” (Cansever, 1997: 55). 

Topografya asimetrilerinin doğal 
sonucu olarak şekillenen ortamda 
bahçeler evlerin iç dünyalarının ay-
rılmaz bir parçasını teşkil ederken, 

şehir de mimari ve tabiatın mü-
kemmel bir bütünlüğü olarak vü-
cut bulur. 

Evlerin bahçeleri mevsim değişim-
lerini yaşamaya imkân veren bazı 
meyve ağaçları yanında, mevsime 
uygun çiçeklerin bir türü bittik-
ten sonra diğer mevsimin çiçek-
lerinin dikildiği geometrik şekil-
de biçimlendirilmiş tarhlar, dört 
mevsim yeşil alçak nârin şimşirler 
ile sınırlanır. Bu değişmeyen sınır-
ların geometrik düzeninin idâme 

ettirilerek mevsimlere göre çiçek-
lerin hazırlanması ve dikilmesi, 
onların güzelliklerinin kavranarak 
değerlendirilmesi ile oluşan dina-
mik bir süreç içinde geleceğe yöne-
lik tasavvur ve çabalar ile yaşayan 
hayatın güzelliğini kurmak, her ai-
lenin devam eden neşe kaynağını 
oluşturur.

“İstanbul’da bütün diğer Osmanlı şe-
hirlerinde olduğu gibi, hayatın akı-
şının oluşturduğu varlığın dinamik 
düzeninin bütünleşmesi ile insanlar 
bahçelerini yaparak korumayı, dün-
yanın güzelliğini her an bizzat yaşa-
mak ve daha da güzelleştirmek yo-
lunda varoluşlarının tabiî, zarurî 
meşgalesi haline getirmişlerdir.

Mimarînin durağan, tabiatın di-
namik yapılarının birbirini yücel-
ten beraberliği, Osmanlı şehirlerin-
de bireyin çevre bilinci ile mimarlık 
ve bahçe kültürünün oluşumunda 
belirleyicidir.

Her ev bir bahçeye sahiptir. Her bah-
çenin de mevsimlere göre değişen ye-
niden oluşan yapısı içinde hareketli 

Mimarînin durağan, 
tabiatın dinamik 

yapılarının birbirini 
yücelten beraberliği, 
Osmanlı şehirlerinde 
bireyin çevre bilinci 

ile mimarlık ve bahçe 
kültürünün oluşumunda 

belirleyicidir.

Emirgan Parkı, 
İstanbul
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bir unsur olarak su önemli bir yer tu-
tar. İslâmî cennet tasavvurunun un-
surları olarak çeşit çeşit meyveli ve 
gölgeli ağaçlar, renk renk çiçekler ve 
şırıldayan su, ev bahçelerinin dışın-
da cami avlularında, çevrelerinde, şe-
hirlerin merkezi alanlarında ve mesi-
re yerlerinde de aslî unsurlar olarak 
değerlendirilmişlerdir.” (Cansever, 
1997: 56).

Âbidelerin çevresinde ebedîliğin 
sembolü olan ulu çınar ağaçlarının, 
servilerin farklı boyutları yanında, 
çiçekler de özel bir yere sahip bu-
lunurdu. Böylece sanatın yaşanan 
hayatın ayrılmaz bir parçası kabul 
edildiği Osmanlı mimarlık, şehir 
ve bahçe kültürü bütünü ile yaşa-
nan dinamik bir süreç olarak yo-
rumlanmaktadır. Bahçeler tabiata 
Allah’ın insan hediye ettiği güzel-
likler karşısında saygı, hayranlık 
ve huşû hissi içinde yaklaşılması-
nı sağlamak amacı ile düzenlenirdi.

Bu bahçelerde insan eli ile vücu-
da getirilenin sun’îliğinin tabiîliği 
ile tabiatın tabiîliği korunarak ger-
çekleştirilmiş olması, oluşan gü-
zelliğin bir diğer kaynağını teşkil 
ederdi.

Bahçeyi oluşturan tabiat unsurla-
rının belirginliği bu unsurları fark-
lı ölçekte olsalar da, Süleymaniye 
avlusundaki ulu çınarlarda, mesi-
re yerlerinin veya meydanların tek 
servi veya servi kümelerinde oldu-
ğu gibi büyük âbidevî varlıklar, tek-
tonikler düzeyine ulaştırırken, çi-
çek tarhlarının içindeki çiçeklerin 
ve çiçek kümelerinin de tezyinî bir 
düzene ulaşarak transandantal bir 
çözümün objektif tezâhürü olacak 

şekilde tertiplenmesi Osmanlı-İs-
tanbul bahçe kültürünün tezyinî 
karakterini oluşturmaktadır  (Can-
sever, 1997: 58).

Sözü hitama erdirmeden, günü-
müzde yer ile olan ilişkimizin 
uzaklaşan yeşil ve toprak ile yeni-
den anlam örme ya da bağlam kur-
ma ihtiyacını ortaya çıkardığını 

söylemeliyiz. Sosyal bağlam ola-
rak yer, sanatsal bağlam olarak yer 
üzerine küresel bağlam olarak yer-
sizleşme veya yersiz yurtsuzlaşma 
ve de yeri dönüştürmek üzerine zi-
hinsel-duygusal egzersizler gelişti-
rilmektedir. Gündelik yaşam este-
tiğinin bir parçası olarak bahçecilik 
ve bahçeler, parklar doğa ve kültür 
arasındaki en etkin köprüler ola-
rak bu egzersizlere verimli bir ko-
nu oluşturmaktadır. Bu eksende 
İslâmî bahçe kültürü, tasavvuru, 
tecrübesi, temsili ve anlamları ile 
yeri dönüştürmek noktasında ih-
tiyacı hissedilen derin bir bilgi ve 
duygu birikimi sunmaktadır. 

Âbidelerin çevresinde 
ebedîliğin sembolü olan 

ulu çınar ağaçlarının, 
servilerin farklı 

boyutları yanında, 
çiçekler de özel bir yere 

sahip bulunurdu.

Eyüp Sultan 
Camii
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EL SANATI DEĞİL,
AKIL ZANÂATI

MAKALE

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı



er ne kadar sanat 
felsefesi zanâat ile 
sanatı kesin çizgiler-
le birbirinden ayır-
sa da aslında günde-
lik hayatı anlama ve 

yorumlama teknikleri olarak bu iki 
pratiği birbirinden ayırmak pek ko-
lay değildir. Zanâat, gündelik ha-
yatta dış dünyayla, doğayla mücâ-
delede karşılaşılan fizikî zorlukları 
aşma girişimi sonucunda üretilmiş 
olan tekniklerdir ama sanat ise dü-
şünsel olarak bu dünyada karşı-
laştığımız anlama sorununa cevap 
ararken ürettiğimiz zihinsel ürün-
lerdir. İç coşkunun tezâhürüdür. 
Bu anlamda zanâatı daha çok aklın 
tezâhürü olarak görmek gerekir. 
Her hâlükârda ikisi de karşılaşılan 
sorunları çözme eylemidirler ve 
insanoğlunun en kadim var oluş-
sal pratikleridirler. Günümüzde ise 
teknik ve seri üretim aslında hem 
zanâatı hem de sanatı ikili bir sıkış-
tırma ile hayatın dışına itmektedir.

H

El sanatları her biri peygamberden kalan kutlu bir mirastır.

Giriş

Cueva de Las Manos. Santa Cruz 
Eyaleti, Arjantin Patagonya’daki 
Eller Mağarası’ndaki tarih öncesi 
el resimleri. Mağaradaki sanat 
13.000 ila 9.000 yıl öncesine 
dayanmaktadır.
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Teknoloji, insan düşüncesini kıs-
men dışlayarak kendisini dayat-
makta temel hedef olarak tüketi-
mi merkezde tutmaktadır. Modern 
sanat ise daha çok modernleşme 
karşısında yaşanan sorunlarla bo-
ğuşmakta insanın var oluş proble-
mini gözden kaçırmaktadır.

Geleneksel el sanatları ise aslın-
da bu sorunları daha somut olarak 
içinde barındıran bir tarzla var ola-
gelmişlerdir. Belki de insanlık bu 
çabayı, farklı bir düşüncenin varlı-
ğına imkân tanıyan bir alan olarak 
yeniden dikkate almalıdır. Elbette 
insanlığın tarihsel olarak geçmiş 
zamanlarda yaşadığı belli bazı pra-
tiklerin veya icat edilen teknikle-
rin yeniden toplumsal dinamikler 
üreten bir referans hâline dönmesi 
mümkün olmayacak ama onların 
içerdiği mantaliteyi yeniden yaşa-
mın merkezine oturtabiliriz.

Teknoloji ve 
Global Köy
El sanatları ile günümüzün seri 
üretim teknolojisi arasındaki te-
mel fark aslında üretim biçimi ve 
bandı değildir. Yapılmasına kay-
naklık eden niyettir. Geleneksel 
dönemlerdeki icatlar mânevî bir 
niyet ile günümüzün teknolojisi 
ile son derece pratik bir amaç için 
üretilmektedirler.

Bu mesele esasında bizim coğraf-
yamızda çok eski bir tartışma ko-
nusudur. Keza bugün dünyanın da 
en çok kafa yorduğu temel konu-
lardan birisidir. Teknoloji ile ideo-
loji arasındaki illiyet râbıtası birçok 
felsefî ve dinî konuyu kapsayan bir 
alana doğru kaymıştır artık.

Söz gelimi iletişim bilimcilerin kit-
le iletişimin yaygınlaşması ile or-
taya çıkacak olan durumu “global 
köy” olarak tanımlamaları sade-
ce enformasyon alışverişine işaret 
etmez. Aynı zamanda toplumsal 
değer ve düşüncelerde de bir ben-
zeşmenin olacağı anlamı taşır. Bu 
ortamda toplumların kendi özgün 
yapılarını ve düşünce biçimlerini 
korumanın yollarından birisi de 
zanâatsal düzeyde sahip olunan 

değerleri korumakla mümkündür. 
Özellikle de farklı etnik ve dinî kül-
türler ile bu kültürleri içinde ba-
rındıran çeşitli el sanatlarına sahip 
olan toplumlar için bu durum daha 
da önemlidir.

El Sanatları 
Peygamber Mirası
Her ne kadar klasik antropoloji ve 
arkeoloji kültür ve teknolojiyi insa-
nın doğa ile giriştiği savaşın sonu-
cunda elde ettiği başarının sonu-

cundaki kazanımlar olarak görülse 
de halk arasında işin konuşulan 
yönü çok daha farklıdır.

Anadolu’da insanlar, her bir el sa-
natının bir pîrinin, mûcidinin ve 
aynı zamanda ilkelerini belirleyen 
bir ulunun var olduğuna inanır. Sa-
nayi Devrimi ile birlikte büyü bo-
zuldu. Ulular ve pîrler hayatın dı-
şına itildiler. Geleneksel söylentiye 

Anadolu’da insanlar, 
her bir el sanatının bir 
pîrinin, mûcidinin ve 

aynı zamanda ilkelerini 
belirleyen bir ulunun var 

olduğuna inanır.

Kömürlü 
demir ütü 



göre (ki arkeologların ve antropo-
logların söylemlerinden daha güç-
lü argümanlar ve deliller içermekle 
beraber bilimsel yönteme uymadı-
ğı için bir kıymetiharibyesi yoktur) 
el sanatlarını insanlığa ilk öğreten-
ler peygamberlerdir. Onlar sadece 
İlâhî buyrukları vaaz eden elçiler 
değillerdi. Aynı zamanda insanlı-
ğa teknik bilgiler de öğretmişlerdir.

Gemi yapımından demir dövme-
ye, çobanlıktan marangozluğa, he-
kimlikten mûsikîşinaslığa kadar 

pek çok alanda insanlığa ölüm-
süz bilgi kaynakları sunduklarını 
görüyoruz.

Malum Anadolu’daki İslâmî ge-
lenek, esas itibarıyla peygamber-
ler tarihi üzerinden şekillenen bir 

Geleneksel söylentiye 
göre el sanatlarını 

insanlığa ilk öğretenler 
peygamberlerdir. Onlar 
sadece İlâhî buyrukları 

vaaz eden elçiler 
değillerdi. Aynı zamanda 
insanlığa teknik bilgiler 

de öğretmişlerdir.

Hallaç. 
İstanbul 
Esnaf ve 

Sanatkârlar 
Odaları 

Birliği 
arşivinden

bir kare 
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inançtır. Anadolu’da hemen he-
men her geleneksel mütedeyyin 
hânede Kur’ân-ı Kerim ile beraber 
bir peygamberler tarihi kitabı da 
vardır.

Her peygamberin hikâyesinin en 
ince detaylarını biliriz biz. Hangi 
peygamberin adını anarsak ondan 
“efendimiz” diye bahsederiz. Hz. 
Musa Efendimiz (a.s.), Hz. İbra-
him Efendimiz (a.s.), Hz. İsa Efen-
dimiz (a.s.), Hz. Süleyman Efendi-
miz (a.s.) gibi...

Peygamberler insanlığa İlâhî mesaj-
ları ileten ve onların uygulanması-
nı yaşamları ile ümmetlerine sade-
ce gösteren elçiler değildirler. Aynı 
zamanda insanlara çeşitli konu-
larda zanâatlar da öğretmişlerdir. 

Demir dövmeyi, gemi inşâ etmeyi, 
tebâbeti, müzik âletlerini yapmayı, 
dokumacılığı, hayvanları ehlileştir-

meyi, çobanlığı, ekip biçmeyi, ateş 
yakmayı vb. gibi pek çok tekniği 
biz onlardan öğrendik. Bunlar bize 
peygamberlerden kalan diğer mi-
rastır. Zîra mâlûm, peygamberler 

sadece insanların âhiretini kurtar-
maya çalışmadılar aynı zamanda 
onların dünyalarını da mâmur ede-
cek bir yol haritası gösterdiler.

Bugün dünyanın pek çok yerinde 
toplumlar geleneksel el sanatlarını 
korumak için çok özel projeler yü-
rütmektedirler. Bu el sanatlarının 
korunmasının esas amacı bilinme-
yen bir üretim tekniğini muhâfaza 
etmek değildir, bilinmeyen bir me-
tafiziği korumaktır. Ki bu konuda 
çok parlak koruma projeleri olma-
makla beraber dikkatli bir özen-
le el sanatlarının belki de en çok 
korunduğu nâdir coğrafyalardan 
birisi de Anadolu’dur. Bunun asıl 
nedeni ise az önce de vurgulan-
dığı gibi Anadolu’daki geleneksel 

Peygamberler sadece 
insanların âhiretini 

kurtarmaya çalışmadılar 
aynı zamanda onların 
dünyalarını da mâmur 
edecek bir yol haritası 

gösterdiler. 



İslâm inancında her bir mesleğin 
ve el sanatının bir peygambere 
atfedilmesidir.

Buna göre terazinin pîri Hz. Şuayb 
(a.s.), mâliyenin ve planlamanın 
pîri Hz. Yusuf (a.s.), marangoz ve 
neccarların pîri Hz. Nuh (a.s.), ba-
lıkçıların pîri Hz. Yunus (a.s.), sab-
rın timsali Hz. Eyyüb (a.s.), dost-
luğun ve bereketin kurucusu Hz. 
İbrahim Halîlullah (a.s.), adaletin 
kurucusu Hz. Davut (a.s.), ege-
menliğin şahı Hz. Süleyman (a.s.), 
tarımın mûcidi Hz. Âdem, terzile-
rin pîri Hz. İdris (a.s.), kanunların 
babası Hz. Musa (a.s.), mucizenin 
bir diğer adı Hz. İsa (a.s.), hallaçla-
rın pîri Hz. Şit (a.s.), devecilerin ulu 
rehberi Hz. Salih (a.s.), vezirlerin 

şahı Hz. Harun (a.s.), dokumacıla-
rın pîri Hz. İlyas aleyhisselamdır.

İnsanlığın Dirilişi
Benîâdemin bu dünyadaki serüve-
ni inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 
Helezonik bir dönüşüm sürecini 
takip eden toplum tarihi, geçmiş-
teki tecrübeleri yeni kazanımların 
referansına dönüştürür. Bir başka 
ifâde ile her yeni bilgi bir öncekinin 
mirasına yaslanır.

Gökyüzüne bakmayı kutsal me-
tinlerden öğrenen insan, astro-
nomi diye bir bilimi icat etmiştir. 
Kur’ân-ı Kerim bize gökyüzüne 
bakmayı emreder. Vakitleri ve yö-
nü bilmenin ötesinde zihnimizin 
yaslanabileceği somut birer para-
metre olarak yön ve yöre kavramı-
nı da tahkim etmek içindir.

Yıldızlara ve göğe bakmasaydık Hz. 
İbrahim’in bütün insanlığa öğretti-
ği tevhide giden metodolojiyi bula-
mazdık. Evrenin sonsuz olduğunu 
ve bizim sonlu olduğumuzu uzay-
la yapılan klasik mukayese ile bil-
memize giden yol gökyüzüne bak-
maktan geçer.

İnsan kendi kişiliğini ve varlığını 
bu özgün alanlardan devşirdiği re-
feranslarla her gün esasında yeni-
den kurar. Kendi külünden yeni-
den dirilmek gibi fazla romantik 

bir fanteziden bahsetmiyorum, 
bizzat somut alanlardan; keşfedi-
len icatlardan, üretilen bilgilerden, 
kurulan kültürel iklimden ve el sa-
natlarından bahsediyorum. Bütün 
bunlar insanlığın kaybolmaya yüz 
tutan temel hasletlerini yeniden 
diriltecek olan hazinelerdir.

Unutmamak gerekir ki bu alanlar-
daki çalışmaların en büyük işlevi 
düşünsel ve kültürel zenginlik için 

gerekli olan somut altyapıların olu-
şumuna katkıda bulunmaktır işin 
ekonomik ve estetik boyutundan 
farklı olarak.

Aslında günümüzün robotik seri 
üretimi, el sanatlarını ikili bir sı-
kıştırmayla zorlayarak hayatın dı-
şına itmeye devam etmektedir. Bu 
sıkıştırmalardan biri gündelik ha-
yatta karşılaşılan zorlukları aşma-
da tekniğin işlevselliğinin temel 
belirleyici bir etken olması diğeri 

Yıldızlara ve göğe 
bakmasaydık 

Hz. İbrahim’in 
bütün insanlığa 

öğrettiği tevhide 
giden metodolojiyi 

bulamazdık.
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de teknoloji ile ideoloji arasındaki 
illiyet râbıtasının paranteze alın-
mış olmasıdır. Her bir teknik icat, 
üretilmiş olduğu toplumun, kültü-
rün, coğrafyanın, inancın ve bizzat 
mûcidinin ideolojisini dinini ve ni-
yetini içinde barındırır ama biz bu 
yokmuş gibi davranmaya devam 
ediyoruz.

Kısaca belirtmek gerekirse el sa-
natları hayatı teknoloji ile yenme 
mantığıyla değil onunla birlik ol-
ma mantığına dayanırlar ve duygu-
daşlığı, kişiselliği içinde barındırır-
lar. Nitekim Sanayi Devrimi’nin en 
çok konuşulan konularından birisi 
de bahsedildiği gibi üretime yaban-
cılaşmadır ki bu da kişinin üretti-
ği her türlü mal ve hizmette kendi 
kişiliğini ve emeğini hiçbir zaman 
fark edememesidir. Kişiliğimizi ve 
kaygılarımızı içinde barındıran bir 
üretim doğal olarak her şeyden ön-
ce özgün bir kimliği temsil edecek-
tir. Özgünlüğü korumanın gerekli-
liği; folklorik veya yöresel değerleri 
sürdürmek değildir, farklı düşün-
me yollarının varlığını, farklı zihin-
sel kurguları bilebilecek yolları açık 
bırakmaktır. Bu da son zamanlarda 
gündeme oturan çok kültürlülük ve 
farklılıkların bir arada yaşatılması 

için temel bir tartışma odağı ola-
rak kabul edilmektedir. Çünkü, her 
alanda bireyin tek tipleşmeye baş-
ladığı bu dönemde özgün duruşla-
ra ne kadar ihtiyaç olduğu açıktır.

Şehir ve El Sanatları
“Bir kent kendisini nasıl var ede-
bilir?” “Modernleşmenin ortaya 
çıkardığı tek tipleşme, ulus-dev-
let modeli kendisini nasıl dayat-
maktadır ve özgün kültürleri nasıl 
dönüştürmektedir?” gibi sorular 
birçok sosyal bilimin ilgilendiği te-
mel konular arasında yer almakta-
dır. Bu sorulara verilecek cevaplar 
çok çeşitli olabilir ancak en so-
mut cevaplardan birisi geleneksel 
el sanatlarında saklıdır. Özellikle 

ulusların kendilerini artık kent-
ler üzerinden var etmek istemele-
ri bu konuda el sanatlarının ne ka-
dar önemli bir fonksiyona sahip 
olduklarını göstermesi bakımın-
dan önemlidirler. Bu anlamda var 
olan geleneksel el sanatları sadece 
ekonomik bir işlev yerine getirme-
mektedir, aynı zamanda herhangi 
bir yörenin özgün değerlerini de 
kültürünü de bir sonraki nesillere 
aktaran önemli kültürel bir miras 
olarak işlev görmektedirler. Dü-
nün bugüne taşınmasında önem-
li bir tutamak olan el sanatları, 

Sosyolojideki 
coğrafyacı yaklaşım, 

toplumların sahip 
olduğu karakterleri, 
değerleri, örgütsel 
yapıyı ve düşünce 

biçimini belirleyen asıl 
etmenin coğrâfî etkenler 

olduğunu iddia eder.

Montesquieu



toplumun kendi iç dinamiği ile 
gerçekleştirebileceği değişimin de 
en ciddi direnç noktalarını oluştu-
racak potansiyele sahiptirler.

Sosyolojideki coğrafyacı yaklaşım, 
toplumların sahip olduğu karak-
terleri, değerleri, örgütsel yapıyı ve 
düşünce biçimini belirleyen asıl et-
menin coğrâfî etkenler olduğunu 
iddia eder. Bu yaklaşımın öncülle-
ri arasında; İbn Haldun, Pierre Guil-
laume Frédéric le Play, Montesquieu, 

Henry Thomas Buckle ve Fernand 
Braudel bulunur. Bugün için bu 
yaklaşımı büsbütün savunan veya 
temsil eden bir düşünüre rastlan-
mayabilir ama bilinen bir şey var 
ki o da fizikî çevrenin insan ilişki-
leri ve psişik yapısı üzerinde şu ya 

da bu şekilde etkili olduğudur. Bu 
sebepten dolayı da kişiler, ait ol-
dukları yöreye ilişkin mitolojik bir 
kurguya yatkındırlar ve bunu yapa-
rak da yörelerini bir “kimlik temsil 
alanı” olarak değerlendirip yücel-
tirler ve bunu da yöresel el sanat-
ları ile izah etmeyi daha çok tercih 
ederler.

Bilindiği gibi Sanayi Devrimi ilk 
önce üretim alanında köklü bir 
farklılaşmayı beraberinde getir-
miştir. Seri üretimin en çarpıcı so-
nucu ekonomik alanda değil, top-
lumsal alanda oldu. Üretimdeki 
emeğin üretilenlerden minimum 
düzeye indirilme çabası, insansız 
bir üretimi de beraberinde getir-
miştir. Hemen hemen insansız bir 
üretim mantığı içinde devam eden 
teknolojik üretim her şeyden önce 
insanla doğa arasında bir yabancı-
laşmaya, buradan da insanın ken-
disine yabancılaşmasına neden 
oldu.

Bu sorun kendisini çok değişik bi-
çimlerde dışa vurmuştur. Bu soru-
nun bertaraf edilmesi insanı kıs-
men yeniden geleneksel üretime 
kısmen de teknik üretimden kay-
naklanan sorunları çözmeye sevk 
etmiştir. Bugün el sanatlarının ye-
niden canlandırılmasına yönelik 
çabaları da sadece ekonomik kat-
ma değer üretme çabası veya nos-
taljik bir girişim olarak görmek pek 
sağlıklı bir okuma olmayacaktır. 
İnsanın yabancılaşmasına yönelik 
de bir çözüm içeren bu çaba belki 

Seri üretimin en çarpıcı 
sonucu ekonomik alanda 
değil, toplumsal alanda 

oldu. Üretimdeki emeğin 
üretilenlerden minimum 
düzeye indirilme çabası, 
insansız bir üretimi de 

beraberinde getirmiştir.

Fernand Braudel
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de dünyaya farklı bakabilmeyi de 
beraberinde getirecektir. Çünkü 
Habermas’ın da deyimiyle teknik, 
kendi içinde bir ideoloji de barındı-
rarak kendisini dayatmaktadır.

İnsanın bir koruma ve barınma ile 
ancak doğada yaşayabileceği gerçe-
ği onu doğayı dönüştürmeye zor-
lamıştır. Bu dönüştürme de teknik 
ve bilgi ile gerçekleşmiştir. El Sa-
natları, insanın tabiat ile giriştiği 
bu mücâdelede kullandığı teknik-
lerin en somutlaşmış hâlidirler. İn-
sanların ihtiyaçlarını karşılamak, 
örtünmek ve korunmak amacı ile 
yaptıkları âletler el sanatlarının 
ilk örnekleri olarak kabul edilirler. 
Daha sonra gelişerek çevre şart-
larına göre değişimler gösteren el 
sanatları, ortaya çıktığı toplumun 
duygularını, sanatsal beğenilerini 

ve kültürel özelliklerini de yansı-
tır hâle gelerek “geleneksel” vasfını 
kazanmışlardır.

El sanatlarının insanın hayatında-
ki yerini anlatan bir hikâye ile ko-
nuyu noktalayalım; rivâyete göre 
zengin ve müreffeh bir ülkenin pa-
dişahının vârisi olan tek şehzâde 
bir gün bir kıza âşık olur. Kız on-
ların dengi değildir. Ama şehzâ-
de çok âşıktır ve vazgeçmez. So-
nunda padişah ile saray erkânı hep 
birlikte o sıradan vatandaşın kızı-
nı padişahın şehzâdesine istemeye 
giderler. Hoş beşten ve kahve ikra-
mından sonra sebeb-i ziyâretlerini 
sorduklarında kızınızı şehzâdemi-
ze, padişahın tek vârisine istemeye 
geldik derler. Verdim gitti cümlesi-
ni beklerken kızın babası tamam 
anladım padişahın vârisi ama her-
hangi bir el becerisi var mı diye so-
rar? Onlar da olmadığını söylerler 

ve bunun üzerine baba, kızımı be-
nim rızamı almadan almak isterse-
niz bunu yapmaya kudretiniz var 
ama benim hiçbir el sanatı becerisi 
olmayan birisine kızımın varması-
na asla gönlüm razı değil der. Padi-
şah buna öfkelenir ve kızı istemek-
ten vazgeçip evi terk ederler.

Epey bir zaman geçtikten sonra 
padişah veziri aracılığıyla şehzâde-
sine, kendisine münâsip yeni biri-
sini bulup bulmadığını sormasını 
ister. Şehzâde, eski aşkından vaz-
geçmediğini söyler. Başka birisi ile 
de evlenmeyeceğini vurgular. Bu-
nun üzerine padişah kızın babası-
nın talebini en pratik olarak nasıl 
yerine getirileceğini sorar danış-
manlarına. Derler ki en hızlı ve ko-
lay yoldan şehzâdeye halı dokuma-
yı öğretebiliriz.

İnsanların ihtiyaçlarını 
karşılamak, örtünmek 

ve korunmak amacı 
ile yaptıkları âletler 
el sanatlarının ilk 

örnekleri olarak kabul 
edilirler.

Antik taş balta 
ve bıçak 



Saraya hemen tezgâhlar kurulur, 
en iyi eğiticiler getirilir ve şehzâ-
deye kısa bir sürede halı dokumayı 
öğretirler ve hatta şehzâde mem-
leketin en iyi halı dokuma ustası 
olur. 

Tekrar kızın babasının yanına gi-
derler ve kızı isterler. Baba tek-
rar sorar, şehzâde padişahın vârisi 
olabilir ama herhangi bir el beceri-
si var mı? Onlar da cevap verirler 
evet var, hem de çok mâhir bir halı 
dokuma ustasıdır.

Bunun üzerine baba, verdim git-
ti der. Şehzâdelere lâyık bir düğün 
yaparlar. Derken padişah ölür ve 
şehzâde yerine geçer. Her şey gül-
lük gülistanlık iken bir gün eşkıya-
lar sarayı basar, muhâfızları öldü-
rüp genç padişahı kaçırırlar.

Kimsenin bilmediği bir yere götü-
rür, bir zindana kapatıp ondan al-
dıkları özel bilgiler ile sürekli sa-
rayın hazinesini boşaltırlar. Elde 
edecekleri bir şey kalmayınca onu 

öldürmeye karar verirler. Bu ko-
nuşmalara şahit olan tutsak pa-
dişah onlara bir öneride bulunur. 
Der ki beni öldürürseniz elinize bir 
şey geçmeyecek ama ben size para 

kazandırmaya devam edebilirim. 
Eğer bana bir tezgâh kurarsanız si-
ze halı dokurum ve bunları satarsı-
nız. Adamlar bu öneriye sıcak ba-
karlar ve ona bir tezgâh kurarlar. 
Adam başlar halı dokumaya ve ilk 

halıyı bitirip onlara teslim eder. 
Adamlar halıyı mezata götürdük-
lerinde en yüksek fiyata alıcı bulur. 
Bunun üzerinde tutsak padişahtan 
bir halı daha dokumalarını isterler 
o da en yüksek fiyata satılır. Ada-
mın dokuduğu her halı, mezatta en 
yüksek fiyata alıcı bulur.

Bir gün tutsak padişahın eleman-
larından birisi pazara gelen halılar-
dan birisinde ilginç ve dikkat çekici 
motifler olduğunu fark eder ve ha-
lıyı o satın alır. Eve götürür dikkat-
lice incelediğinde padişahın sara-
yın kripto alfabesi ile başına geçen 
tüm süreci detaylıca halıya doku-
duğunu, nerede tutsak olduğunu 
ve işin içinde kimlerin bulunduğu-
nu yazdığını çözer.

Konuyu saray erkânına haber eder 
ve dikkatli bir çalışma ile gidip pa-
dişahı tutsaklıktan kurtarıp getirip 
tahtına yeniden oturturlar. 

Çevre şartlarına göre 
değişimler gösteren el 

sanatları, ortaya çıktığı 
toplumun duygularını, 
sanatsal beğenilerini 

ve kültürel özelliklerini 
de yansıtır hâle gelerek 

“geleneksel” vasfını 
kazanmışlardır.

Taş ve 
ahşaptan 
yapılmış 
eski bir el 
değirmeni
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entlerin kültürel bi-
rikimleri hem ken-
tin sosyal yaşamını 
hem de fizikî koşul-
larını biçimlendi-
ren önemli unsur-

lardır. Kentlerin kendilerine özgü 
kültürleri ve bu kültürel yapıyla 
yoğunlaşarak yaşayan mekânları 
kent kimliğinin en önemli belirle-
yicisidir. Zaman içinde kültürel, fi-
ziksel, toplumsal ve ekonomik ko-
şullara bağlı olarak kentin kültürel 
ve fiziksel yapısında yer edinmiş 
bu mekânlarda da değişim ve dö-
nüşümler yaşanmaktadır.1 

Bu değişimlerin yoğun olarak gö-
rüldüğü alanlar üretim ve zanâat 
işlevlerini barındıran tarihî kent 
merkezleridir.2 Tarihî kent mer-
kezleri zanâatkârın ustalığına yön 
verdiği kadar onun varlığıyla de-
ğerlenmekte, anlamlı olmakta ve 
canlı kalabilmektedir.3 Dolayısıyla 
kentin kültürel simgelerinden bi-
ri olan ve geleneksel üretim tarzını 

koruyan zanâat ve zanâat mekân-
ları; kent kültürü ve kimlik oluşu-
mu bağlamında incelenmesi gere-
ken mekânlardır.4 

Zanâatkârın bulunduğu mekâ-
nı benimsemesi, çalışma ruhu-
nu geliştirmesi, oraya özgü kimlik 

ve kültür yaratması geçmişten be-
ri var olan bir özelliktir. Tarihsel 
süreç boyunca aynı zanâat dalıy-
la uğraşan ustaların bir arada bu-
lunma alışkanlığı, zanâat işlerinin 
yapıldığı çarşıların ismini zanâat-
kâr gruplarından almasına neden 

K

“Zanâatlar, tüm çeşitleriyle kültürel kimliğin uygun izleri 
olarak kabul edilir.” 

Nelson H. H. Graburn

Kent ve Zanâat

Görsel 1: 
Trabzon tarihî 
kent merkezinde 
bakır ustası, 
1995
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olmuştur. Zanâatkârların tecrübe-
lerini geliştirdiği ve üretim yaptık-
ları mekânlara atölye, ürünlerini 
sergiledikleri ve kazanç elde ettik-
leri mekânlara ise dükkân adı veril-
mektedir. Bu mekânlar çoğunlukla 
o zanâat dalının ismiyle (kuyum-
cu dükkânı, ayakkabı atölyesi gibi) 
anılmaktadır.5 

Tarihsel süreçte; Orta Çağ kentle-
rinde dönemin getirdiği üretim-tü-
ketim alışkanlıkları ve çalışma ha-
yatına bağlı olarak zanâat işleri 
daha çok madencilik, demircilik, 
ayakkabıcılık, camcılık, dericilik 
ve dokumacılıktan oluşmaktaydı. 
İnsan gücüne dayalı üretimin ya-
pıldığı bu zanâatlar, usta, kalfa ve 
çıraktan oluşan ekiple birlikte ima-
lathanelerde yapılırdı. Sanayi Dev-
rimi’yle birlikte, kentlerin büyüme-
si ve değişen yaşam koşulları, Orta 
Çağ’da yer alan zanâatların azal-
masına ve üretim güçlerinin fabri-
kalaşmasına neden olmuştur.6 

Osmanlı Dönemi’nde zanâatın 
önemi devam etmiş ancak birtakım 

değişimler meydana gelmiştir. 18. 
yüzyıl başlarında zanâatkâra lon-
casından bağımsız hareket etme 

özgürlüğü tanıyan gedik sistemi-
nin benimsenmesi ve zanâatkârla-
rın Yeniçeri Ocağı ile yakınlaşma-
sı zanâatların yapısal değişiminde 
önemli rol almıştır.7 Kentlerde 
ekonomik faaliyetler ve zanâatın 
yapıldığı çarşı, pazar ve bedesten 
gibi mekânlarda Osmanlı Devle-
ti’nin aldığı kararlar doğrultusunda 

değişiklikler yaşanmıştır.8 19. yüz-
yıla gelindiğinde Osmanlı Devle-
ti’nin her alanında yaşanan de-
ğişimler zanâat ve zanâatkârları 
olumsuz yönde etkileyerek, el 
emeğine dayalı üretimde gerileme 
başlamıştır.9 20. yüzyılda ise üre-
timde bazı zanâat mekânları yeri-
ni korumuş ancak dünya genelin-
de kapitalist ekonominin yükselişe 
geçmesi ve pazara yönelik imalatın 
artması, el emeğine dayalı üretim-
den fabrika tipi üretime hızlı geçi-
şi sağlamıştır. Bu durum zamanla 
zanâatların kaybolmasına ve kül-
türel yapısında bozulmalar meyda-
na gelmesine neden olmuştur.10

Trabzon’da Ticâret ve 
Zanâatın Gelişimi
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan Trabzon kenti İran Transit Yo-
lu’nun başlangıcında bulunması, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
geleri’nin iskelesi olması, İpek Yolu 
üzerinde kurulması gibi özellikle-
rinden dolayı bulunduğu coğrafya 

Sanayi Devrimi’yle 
birlikte, kentlerin 

büyümesi ve değişen 
yaşam koşulları, 

Orta Çağ’da yer alan 
zanâatların azalmasına 

ve üretim güçlerinin 
fabrikalaşmasına neden 

olmuştur.

Görsel 2: 
Trabzon Limanı, 

1910



itibarıyla ilk çağlardan beri Roma, 
Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu 
dönemlerinde siyâsî, askerî ve eko-
nomik süreçlerin yapılanmasında 
büyük bir etkiye sahip olmuştur.11 

Eski çağda Trabzon’da ticâret ve 
zanâat; Doğu Karadeniz sahille-
rinde Trapezus (Trabzon) ve Dios-
kuria (Gürcistan) isimli ilk Yunan 
ticâret kolonilerinin kurulması 
ile MÖ 5. ve 6. yüzyıllar arasında 
gerçekleşmiştir. Trabzon kenti Si-
nop’tan gelen Miletliler tarafından 
ticâret kolonosi olarak kurulmuş-
tur. MS 1. yüzyıl ortalarında Roma 
İmparatorluğu himâyesine giren 
Trabzon’da liman yapılması doğu 
ve batı arasındaki ticâreti geliştir-
miş ve kent zenginleşmiştir.12 

Orta Çağ’da, kent hem kara yo-
lu geçişinde bulunması hem lima-
na sahip olması dolayısıyla İslâm 
ülkeleri için batıya açılan kapı gö-
reviyle ticârî önemini sürdürmüş-
tür.13 13. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra Karadeniz uluslararası ticâ-
rette yer almaya başlamış, Trab-
zon-Şam, Trabzon-Basra, Trab-
zon-Tebriz yolları tüccarların, 
gezginlerin, resmî elçilik heyetle-
rinin tercih ettiği yollar olmuştur. 

13. yüzyıl ve 15. yüzyıl arasında 
Trabzon kenti ve yakın çevresinde 
üretilen hububat, pamuk, sebze ve 
meyveler, madenler, çeşitli iplik ve 
dokumalar, deri işleri dış ülkelere 
ihraç edilmeye başlamıştır. Gümüş 
ve bakır bölge için önemli gelir kay-
nağı oluşturmuştur.14 

15. yüzyılın ikinci yarısına gelin-
diğinde Trabzon önemli bir ticâret 
şehri ve bölgenin transit merkezi 

konumuna gelmiştir. Osmanlı’nın 
kente hâkim olmasıyla, zanâatkâr 
ve esnaflar tek bir merkezde top-
lanmış ve kentte birçok han kurul-
muştur. 16. yüzyılda kent içinde 
her bir zanâat dalının bir arada üre-
tim yaptıkları Paşmakçılar Çarşısı, 
Kuyumcular Arastası ve Debbağın 
Çarşısı gibi çarşılar oluşmuştur.15 

Aynı yüzyılda Doğu Karadeniz Böl-
gesi’nde bulunan bakır yatakları-
nın işletilmeye açılması madencilik 
mesleğini önemli kılmıştır.16 17. 
yüzyıl zanâat mekânları, Mutaflar 
Çarşısı, Abacılar Çarşısı, Kazancılar 
Çarşısı, Balıkçılar Çarşısı, Gazazlar 
Çarşısı gibi yapılan zanâatın adıyla 
anılan mekânlardır. Aynı dönemde 
büyük tüccarlar ise kentte yer alan 
mimari özellikleri açısından Türk 
bedestenleri arasında tek kubbe-
li özgün bir yapı olan Bedesten’ de 
toplanmıştır.17 

18. yüzyılda Trabzon’un hem eya-
let merkezi olması hem de Ka-
radeniz’in uluslararası ticârete 
açılmasıyla birlikte kent ticârî ha-
yatında canlılık yaşamıştır. Bu yüz-
yılda kentte pamuklu ürünler, ye-
rel ve uluslararası düzeyde bakır 
üretimi oldukça yükselmiştir.18 
Kentte Kuyumcular Çarşısı’nın ol-
ması da bu meslek grubunun yay-
gın olduğunu göstermektedir. Aynı 
yüzyılda, debbağlar (deri işleriyle 
zanâatkârı) ve attarlar (itriyat, ev 
ilaçları ve boya maddelerini satan 
esnaf) en zengin esnaf ve zanâat-
kâr grubunu oluşturmaktaydı. 
Kente Debbağhane Mahallesi (Ta-
bakhane Mahallesi) ve Debbağlar 

Osmanlı’nın kente 
hâkim olmasıyla, 

zanâatkâr ve esnaflar 
tek bir merkezde 

toplanmış ve kentte 
birçok han kurulmuştur.

Görsel 3: 
Trabzon 
Bedesteni, 1960 
ve 1982
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Çarşısı’nın bulunması da dericilik 
zanâatı yaygınlığının en önemli 
göstergesidir.19 

19. yüzyılın ikinci yarısında ken-
tin gelişmesi daha da ilerlemiştir. 
Bu dönemde kentteki dükkânlarda 
yurt dışından ithal edilen pamuk-
lu kumaşlar, oyuncaklar, halılar, 
Trabzon kuyumcularının yaptı-
ğı değerli eşyalar ve kıymetli taş-
lar satılırdı. İlerleyen yıllarda kent-
te, keten bezi yapımı, çömlekçilik 
ve doğramacılık zanâatı yaygınlaş-
mıştır. Ayrıca dülgerlik, dokumacı-
lık, demircilik, kuyumculuk ürün-
lerinde Avrupa ile yarışabilecek 
nitelikte ürünler, ürünlerin üre-
timi oldukça ilerlemiştir.20 Kent-
te bu zanâatların yapıldığı 33 tane 
han ve bedesten yapılarının bulun-
ması Trabzon’daki ticârî faaliyetle-
rin yoğunluğunu göstermektedir.21

Cumhuriyet sonrasında kent mer-
kezindeki ticâret mekânları; iş 
merkezleri içerisindeki pasajlar, 
yol boyu ticârî işlevler olarak ge-
lişme göstermiş, hanlar ve bedes-
tenlerin birçoğu kapanmıştır.22 20. 
yüzyıl sonunda ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler ve 
kentleşmenin getirdiği nüfus ha-
reketliliği ile kentteki tüm ticârî 
işlevlerin türlerinde ve mekânsal 

dağılımında değişim ve dönüşüm-
ler olmuştur. Yeni gelişen ticârî iş-
levlerin kent merkezinde artması 
ile tarihî merkezdeki bazı zanâat ve 
ticâret türleri kaybolmuş, işlev de-
ğiştirmiş ya da kent merkezinden 
çıkarak kentin farklı mekânlarında 
işlevlerine sayıca az da olsa devam 
etmiştir.23 

Günümüzde 
Trabzon’da Zanâat ve 
Zanâat Mekânları 
Trabzon kenti, ticâret ile var olmuş 
ve en parlak dönemlerini ticâretin 
en yoğun olduğu zamanlarda ya-
şamıştır. Bu nedenle Trabzon’daki 
ticâret ve geleneksel üretim ken-
tin kimliğinde önemli bir yere sa-
hiptir. Trabzon kentine özgü olan 
zanâat mekânları daha çok tarihî 
kent merkezi ve çevresinde yo-
ğunlaşmaktadır. Ağaç işleri (ma-
rangozluk-mobilya imalatı, san-
dıkçılık, sepetçilik, süpürgecilik), 
maden işleri (kuyumculuk, hasırcı-
lık, kazaziye, telkari, gümüşçülük, 
bakırcılık, demircilik, çömlekçilik), 
dokuma işleri (yorgancılık, terzilik) 
ve deri işleri (ayakkabıcılık, derici-
lik) olarak sınıflandırabileceğimiz 
zanâatların bir kısmı tamamen 
kaybolmuş (sandıkçılık, sepetçi-
lik, çömlekçilik, dericilik), bir kısım 
zanâat türleri sayıca azalmış ancak 
hâlâ varlığını korumakta (ayakka-
bıcılık, bakırcılık, yorgancılık, ter-
zilik),  mobilya imalatı ve kuyum-
culuk gibi bir kısım zanâat türleri 
de sayıca artarak varlığını devam 
ettirmektedir. 24

Görsel 4: 
Tabakhane 

Mahallesi ve 
Tabakhane 

Köprüsü, 
1940’lı yıllar

Görsel 5: 
Trabzon 
zanâatları



Geçmişte kent için önemli bir kül-
tür öğesi olan sandıkçılık zanâa-
tı zaman içerisinde azalmış ve 
1980’li yılların sonunda artık ta-
mamen kaybolmuştur. Sandıkçılık 
zanâatının yapıldığı mekân olan 
Sandıkçılar Sokağı yalnızca isim 
olarak varlığını devam ettirmekte-
dir. Benzer şekilde Pazarkapı Ma-
hallesi’ndeki sepetçilik zanâatı da 
kentteki kaybolan zanâatlardan bi-
ridir. Kentteki Tabakhane Cadde-
si’ne adını veren ve geçmişte kent-
teki önemli zanâat kollarından 
biri olan dericilik de artık kaybolan 
zanâatlardandır. Trabzon’un liman 
kenti oluşundan dolayı geçmişte 
ticârette önemli bir paya sahip olan 
çömlekçilik zanâatı da artık kalma-
mıştır. Yalnızca geçmişte bu zanâa-
tın yapıldığı yer olan liman yakın 
çevresindeki Çömlekçi Mahallesi 
isim olarak varlığını devam ettir-
mektedir. Tarihî kent merkezinde-
ki Bedesten Caddesi üzerinde sıra-
lanan süpürgeciler ise teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte olumsuz etki-
lenmiş ve günümüzde sayıları tüm 
kentte yalnızca iki tane kalmıştır. 

Kemeraltı Bölgesi’ndeki Alacahan, 
Alacahan Sokak ve Kazancılar So-
kak’ta bulunan Bakırcılık zanâa-
tı günümüzde de aynı mekânlar-
da sayıları oldukça azalmış olarak 
devam etmektedir. Pazarkapı Ma-
hallesi ve Alacahan çevresinde-
ki demircilik zanâatını devam et-
tirebilen yalnızca üç zanâatkâr 
kalmıştır.

Ayakkabıcılık zanâatı; geçmişte yo-
ğun olarak tarihî kent merkezinde-
ki Çarşı Mahallesi’nde bulunmak-
taydı. Günümüzde ayakkabıcılığın 
hazır üretime geçmesiyle bu zanâat 
dalının da kentteki varlığı azalmış-
tır. Benzer şekilde terzilik zanâa-
tı sayıca azalmakla birlikte tarihî 
kent merkezi olan Kemeraltı Böl-
gesi’ndeki Taşhan (Terzihan)’daki 

Görsel 6: 
Geçmişten 
günümüze 
kentteki 
süpürgeciler

Görsel 7: 
Trabzon’da 
süpürge 
zanâatkârı, 
2018
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varlığını günümüzde de devam 
ettirmektedir. Bir kısmı da ken-
tin tarihî merkezinde dağınık şe-
kilde konumlanmıştır. Geçmişte 

kentin hemen hemen her mahal-
lesinde özellikle Yenicuma ve Or-
tahisar mahallelerinde yoğun ola-
rak yer alan ve kentteki önemli 

zanâatlardan biri olan yorgancılık 
zanâatı da günümüzde yine aynı 
mahallelerde sayıca azalmış, tekil 
olarak işlevini sürmektedir.

Varlığını koruyan zanâatlar; ya 
geçmişte olduğu gibi mevcut yer-
lerinde sayıca azalmış olarak de-
vam etmekte ya da bulundukları 
yerlerden kentin farklı mekânla-
rına taşınmışlardır. Örneğin, ma-
rangozluk ve mobilya imalatçılığı 
gibi zanâatlar geçmişte tarihî kent 
merkezi ve yakın çevresindeki Pa-
zarkapı ve Yenicuma mahallele-
rinde bir arada bulunurken, gü-
nümüzde de yine aynı yerde fakat 
sayıca azalarak varlıklarını devam 
ettirmektedir. Bir kısmı da kentin 
doğusundaki Mobilyacılar ve Sana-
yi Sitelerine taşınmıştır. Benzer şe-
kilde kuyumculuk Trabzon’un en 
eski zanâatlarından olup geçmiş 
dönemde yoğun olarak Kemeral-
tı Bölgesi’nde yapılmaktaydı. Gü-
nümüzde güvenlik ve kent merke-
zine yakın olma gibi nedenlerden 
dolayı kentin geçmişten günümü-
ze önemli alışveriş ve yaya mekâ-
nı olan Kunduracılar Caddesi’nde 
yoğunlaşmıştır. Hasır örücülüğü, 

Görsel 8: 
Alacahan 
ve yakın 
çevresinde 
yoğunlaşan 
bakırcılar

Görsel 9: 
Trabzon’da 

bakır 
zanâatkarı, 

2018



kazazlık ve telkâri Trabzon’a özgü 
kuyumculuk zanâatlarıdır.

Özetle; kentteki zanâatlardan san-
dıkçılık, sepetçilik, süpürgecilik, 
çömlekçilik ve dericilik zanâatla-
rının tamamen kaybolduğu, ayak-
kabıcılık, bakırcılık, yorgancılık ve 
terzilik zanâatlarının azalarak de-
vam ettiği, kuyumculuk ve mobil-
ya imalat zanâatlarının da sayıca 
artarak kentteki varlığını sürdür-
düğü, özellikle kuyumculuğun 
kent için önemli bir zanâat olarak 
öne çıktığı söylenebilir.

Sonuç
Küreselleşme ve kentleşmenin et-
kisiyle tüketim hızı ve ürün çe-
şitliliğinin artması kentin kimlik 
ve kültüründe önemli yer tutan 
zanâat türlerinin ve mekânlarının 
nicelik ve nitelik olarak değişme-
sine neden olmuştur. Bu değişim 
ve dönüşümler sonucu; sandıkçı-
lık, sepetçilik, süpürgecilik, çöm-
lekçilik ve dericilik zanâatları ta-
mamen kaybolmuş, ayakkabıcılık, 

bakırcılık, yorgancılık ve terzilik 
zanâatları sayıca azalmış olmakla 
beraber varlıklarını devam ettir-
mektedir. Özellikle kuyumculuk 
ve mobilya imalat zanâatları tarihî 
kent merkezi dışındaki mekân-
larda sayıca artarak faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Kentteki çoğu 

zanâat türlerinin zamanla kaybol-
ma nedenini; kentteki zanâat-
kârlar “müşterinin alım gücünün 
düşüklüğü, değişen tüketim alış-
kanlıkları, teknolojinin gelişmesi, 
zanâatkâr sayısının giderek azal-
ması, nitelikli eleman yetişme-
mesi, zanâat dalında eğitim veren 

Görsel 10: 
Geçmişte ve 
günümüzde 
yorgancıların 
yoğunlaştığı 
bölgeler

Görsel 11: 
Trabzon’da 
yorgan 
zanâatkârı, 
2018
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yerlerin kısıtlı oluşu, belediye hiz-
metlerinin yetersizliği, sosyal im-
kânların kısıtlı oluşu, tarihi de-
ğerlere önem verilmeyişi, güvenlik 
problemleri” olarak belirtmişler-
dir.  Kentin ve kent kültürünün 
sürdürülebilirliği için önemli olan 
zanâat ve zanâat mekânlarının 

korunması, canlandırılması ve sür-
dürülebilirliğinin sağlanması ama-
cıyla planlama ve tasarım çalışma-
ları yapılması ve paydaş katılımıyla 
zanâat odaklı kentsel politikalar 
geliştirilerek bu çalışmaların des-
teklenmesi gereklidir. 

Görsel 13: 
Geçmiş dönem 
Trabzon 
kent merkezi 
zanâat türleri, 
1960’lı yıllar 
ve öncesi

Görsel 12: 
Telkari 

zanâatkarı erkan 
usta ve telkari 

örnekleri, 2018
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ŞEHRİN YEVMİYE DEFTERİ
ESNAF VE ZANÂAT ERBABI

DENEME

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar-Şâir



nadolu şehirleri-
nin neredeyse ta-
mamında yirminci 
yüzyılın ortalarına 
kadar bütün canlılı-
ğıyla yaşayan aras-

talar bulunmaktaydı. Aynı türden 
küçük esnafın kısmen üstü örtülü 
bazen yarı örtülü uzun çarşılarda 
ara yâhut yan sokaklarının her bi-
rindeki yerleşimleri Arasta şeklin-
de anılırdı. Kuyumcular arastası, 
bakırcılar arastası, dericiler, köş-
kerler, demirciler, bakırcılar, doku-
macılar, ipekçiler, marangozlar vb. 
arastaları. Bir yerleşim bölgesini 
şehir diye hatırlamayı sağlayan asıl 
unsur işte bu arastalardı. Şehirler 
kendilerine göre daha ıssız, sakin, 
seyrek yerleşim bölgelerine kıyasla 
hareketliliğini, canlılığını, üretim 
tüketim ilişkilerinin yoğunluğu-
nu arastalarda gösterirlerdi. Bazen 
kimi şehirlerdeki arastalar yakın, 
komşu şehirlerle münasebette bu 
çarşıları kullanırlardı. Yemenicilik 

Tokat şehrinde daha ustalıklı ve 
yaygın iken Yozgatlılar yemeni ara-
yanları Tokat’a gönderirlerdi. To-
katlılar ise derici ustalarının daha 
ziyâde Yozgat’ta bulunduğunu bil-
diklerinden deri tüccarlarını Yoz-
gat’a yönlendirirlerdi. Kısacası 

rekabet kavramı henüz iktisâdî ha-
yatta yoktu onun yerine daha güzel 
ahlâk modeli olan bir Ahi geleneği 
yaşatılmaktaydı. İkinci müşterisini 
siftah yapmamış komşuya gönder-
me davranışı. 

A

“Elaziz uzun çarşı
Dükkânlar karşı karşı
Sevmişim alacağım
Dosta düşmana karşı”

Zanâat, Sanatın 
İkiz Kardeşi
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Kent kelimesi kullanıldığında in-
sanın hâtırına şehir kavramını 
dolduran muhtevâ asla gelmez. 
Zihinde sadece anlamsız bir yük-
seklik, çelik ve cam heyûlâsı can-
lanır. Ama şehir denildiğinde hele 
bu İslâm şehri ise evvelâ merkez-
de bir cami ve çevresinde türlü kü-
çük esnaf dükkânlarının yayıldığı 
kapalı yâhut açık çarşılar, arastalar 
gelir. Bir yerleşim bölgesine şehir 
denilebilmesi için ahâlinin günü-
birlik bütün ihtiyaç temini imkân 
ve zamanlarını harcayacağı çarşı-
ların bulunması gerekmektedir. 
Sadece ortalama insanların değil 
bütün şehir ahâlisinin bazen se-
yirlik, bazen dostluk maksadıyla 
bile olsa oraya akmasını sağlayan 
câzibe merkezleridir çarşılar. Çün-
kü zanâatkârlar ve de esnaf, halkın 
çocuğudur; birinin babası, birinin 
eşi, birinin kardeşi birinin kom-
şusudur. AVM patron ve çalışan-
ları bu kimliklerini yitirmiş âdeta 
robotik görev insanları hâline dö-
nüşmüşlerdir. İnsan elinin ürettiği 
ile fabrikasyon üretim arasındaki 
fark, insan sıcaklığının, kardeşli-
ğin, tanışmanın, dostluğun orta-
dan kalkması ile açıklanabilir. 

Çarşı deyip durulduğuna bakılma-
malıdır. Alım satım işi yapan bak-
kal, manav gibi esnafın bile sattığı 
kimi malı bizzat kendinin ürettiği-
ni unutmamak gereklidir. Karpuz 
satan manavın karpuz ve kavun 
tarlaları da vardı çoğu kere. Bak-
kal bile sattığı kimi ambalajsız şe-
kerleri, pekmez ve turşuları, bazen 
yağ, bazen salça gibi ürünleri biz-
zat evinde, evini küçük bir atölye-
ye çevirerek üretirdi. Köşker hem 
ayakkabı imal eder hem de tami-
ratını yapardı. Kasap ve berber de 
birer zanâatkârdı. Etin nereden 
kesileceği, nasıl doğranacağı, pir-
zolanın, bonfilenin, nuarın nasıl 
çıkartılacağını sıradan insanlar ne-
reden bilsinler? Berber deyip geçil-
mesin, 1963 yılında benim ağrıyan 
kök dişimi, ağrı kesici iğne kullan-
madan çeken mahalle berberimiz-
di. Bu husustaki el becerisini nasıl 
kazanmış olabilir? Onun babası da 
berbermiş ve diş çekimiyle birlikte 

erkek çocuklarının sünnetini de o 
yaparmış. Nitekim dört erkek kar-
deşimle beraber bizim sünnetimi-

zi de yaşlı bir berber amca yapmıştı 
maharetli elleriyle.

Öteden beri sanatın, zanâatın tâ-
rifleri üzerine zihnini yoran biri sı-
fatıyla öğrenmişimdir; insan teki 
yalnızca elini kullanarak ortaya bir 
ürün koyuyorsa burada sıradan ve 
alelâde bir işçilik var demektir. Eli-
ni tek tip ve alelâde biçimde değil 
üzerinde çalıştığı maddî nesneye 
şekil verici biçimde düşüncesini de 
katarak bir melekeye dönüştüren 
kişi ise usta bir zanâatkârdır. Elini, 
dilini, kalbini düşünce ve duygu-
larını yaratıcı bir ruhla sergileyen 
mûsikî, resim, edebiyat ustaları ise 
sanatkârlardır. 

Şehirlerin ruhudur sanatkârlar da 
zanâatkârlar da. Birçok şehir orada 

Bir yerleşim bölgesine 
şehir denilebilmesi için 

ahâlinin günübirlik 
bütün ihtiyaç temini 

imkân ve zamanlarını 
harcayacağı 

çarşıların bulunması 
gerekmektedir.



yaşamış ressam, şâir ve müzisye-
nin ismiyle beraber hatırlanır. Çar-
şılar, şehirlerin câzibe merkezleri-
dir; ne çok yükseklerde ne de daha 
aşağılarda değil, tam şehrin or-
ta yerinde ve orta sınıfı oluşturur 
çarşı esnafı. Bir şehrin bakırcılar, 
bir diğerinin dericiler, başkasının 
marangozlar şehri olarak anıldığı 
yıllar giderek belki geride kalmak-
tadır. Ancak takılan isimler tarihe 
not düştüğünden insanlar şehrin 
anıldığını işittiklerinde onun tarihî 
karakterini oradaki sanatkâr yâhut 
yürütülen zanâat üzerinden değer-
lendirme yaparlar.

Metropollerde, AVM ismi takılmış 
yığınlarda asla rastlanamayacak bir 
başka örnek hayat modeli yaşanır 
ve söz konusudur çarşılarda; o da 
ahlâktır. Ahlâk kimsenin hatırına 
gelmezken AVM’lerde, çarşı esna-
fı ile muhatap olan herkes insanı 
ahlâkı ile tanıma ve bilme temâ-
yülündedir. Çarşılar insana ahlâ-
ka dâir dâimâ bir hatırlatma yapan 
mekânlardır. Burada rahatlıkla şu-
nu söyleyebiliriz; çarşılarda dola-
şanlar, gezinenler etli, kanlı canlı, 
ruhlarıyla beraber hâlde bulunan 
insan tekleridir. İnsandır çün-
kü çarşıları teşekkül ettiren; öteki 

insanlar esnaf tarafından hiçbir 
karşılık beklemeden dükkânlara 
davet edilir, çay kahve içilir ve de-
rin sohbetlere dalınır karşılıklı. 
İsimleriyle çağrılırlar, kimlikleri, 
kişilikleri açık seçik bilinir çarsıda-
ki hemen bütün esnaf tarafından. 
Gelgelelim AVM gibi mekânlarda 
artık âdeta insan teki mevcut de-

ğildir. Kimliksiz kişiliksiz birta-
kım canlılardır dolanıp duranlar. 
Onlara dâir illâ bir kimlik ve kişi-
lik yakıştırması yapmak gerekir-
se sadece potansiyel birer müşteri 
oldukları söylenebilir, hepsi bu ka-
dar. Kimsenin kimseyi tanımadığı, 
kimsenin kimseye selam vermedi-
ği, kimsenin kimseye bırakınız çay 
ikramını bir tas su bile ikram et-
mediği kalabalık, çok ışıklı olma-
sı sebebiyle bir bakıma karanlık 

sayacağımız yerlerdir AVM’ler. İn-
san elinin değdiği zanâat ürünü 
tek nesne bulamazsınız oralarda, 
tümü fabrikasyon tekdüzeliği taşır.

Müzelerde sergilenen nesneler 
nasıl dondurulmuş hâlde iseler 
AVM’lerde satılan/sergilenen is-
terse ihtiyaç malzemesi olsun o 
nesneler müze unsuru gibi donuk-
tur. Onları size sunan satıcılar da 
müze bekçisi konumunda sessiz, 
soluksuz izleyiciler gibi ortalıkta 
dönüp dururlar. Arastaların, çar-
şıların terzileri, berberleri, bakırcı 
ve demircileri küçük atölyelerin-
de insana önce arkadaş, dost, ta-
nıdık, yakın nazarıyla muamele 
eder. Hiçbir insan teki onlar açı-
sından öncelikle müşteri sıfatı ta-
şımaz. Onlar esnafın, zanâatkâ-
rın arkadaşlarıdır her şeyden önce. 
Alışverişleri ikinci plandadır. Kal-
dı ki AVM alışverişlerinde nesne-
ler ile insan arasında ambalajlar 
mevcuttur. Satın alınan portaka-
la, karpuza dokunamazsınız. Araç 
gereçler de birer kutuya konulmuş 
hâlde sunulur. Onlarla temasa ge-
çebilmek ancak ambalajını bozarak 
mümkün hâle gelir ki, o zaman iş 
işten geçmiş olacaktır artık, geri-
ye dönüşsüz bir aldanışa mahkûm 

Çarşılar, şehirlerin 
câzibe merkezleridir; ne 

çok yükseklerde ne de 
daha aşağılarda değil, 

tam şehrin orta yerinde 
ve orta sınıfı oluşturur 

çarşı esnafı.
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edilirsiniz. Oysa doğrudan zanâat-
kârın elinden temin ettiğiniz araç 
gerece arzunuz istikametinde biz-
zat yaratıcısının eliyle yeni şekiller 
verdirme imkânı vardır.

Zanâatkâr evet öncelikle el beceri-
si sahibi bir usta olarak bilinir. An-
cak burada eskilerin amele dediği 
ve salt bilek gücüne dayalı bir iş-
çilikten söz edilmemektedir. Usta, 
bilek gücüne çoğu kere melekeye 
dönüşmüş öğretisi yanında yara-
tıcı birtakım katkılarda da bulu-
nur. Neticede ürettiği daha ziyâde 
insanların kullanımına açık araç 
gereçler olduğundan belki ruha 
hitap eden yönü azdır. Ancak ha-
yatın idâmesi ve kolaylaştırılma-
sında zanâatkârların vazgeçilemez 
bir rolü vardır. Şehirlerin bulun-
duğu kıta, coğrafya, memleket, 

bölge, iklim neye elverişli ise o şe-
hirde bu alandaki zanâat daha ge-
lişkin olacaktır şüphesiz. Kereste-
si, ormanı bol bölgelerin marangoz 
ustaları öteki şehirlere fark atabi-

lir. Dokumacılığın yaygın bulun-
duğu şehirlerde terzi ustaları yeti-
şir. Hayvancılık ve dericilik nerede 
yaygınsa köşkerlik, ayakkabı, de-
ri elbise imalat ve tamiri oralarda 

daha fazladır. Debbağlık bu bölge-
lere mahsus bir zanâattır. 

Yukarıda şehir ahlâkından söz aç-
mıştık, şunu da unutmamak la-
zımdır ki şehrin hâfızası, mahallî 
kültürü, özgün şivesi, fıkraları, mi-
zah ve espri anlayışı, türküleri çar-
şılarda yaşatılmaktadır. Öyle ki şe-
hir efsaneleri bile çarşılarda üretilir 
ve yine yoğunlukla çarşılarda tüke-
tilir. Küçük esnafın terzi, berber, 
kırâathâne sahibi, kasap, maran-
goz, kalaycı, köşker vb. eli çalışır-
ken dili durmaz. Dükkânlarında 
dâimâ yarenliklerin, sohbetlerin, 
dostlukların sürüp gittiği, şehrin 
köklerine can suyu döken, şehri 
yaşanılır ve sürdürülür kılan esnaf 
çarşıları, arastalar ve oraları oluş-
turan çırak, kalfa ve ustalara, şe-
hir ahâlisi dâimâ borçludur. Esnaf 

Usta, bilek gücüne 
çoğu kere melekeye 
dönüşmüş öğretisi 

yanında yaratıcı 
birtakım katkılarda da 

bulunur.



ise ahâliden dâimâ alacaklıdır hem 
maddî hem de mânevî anlamda. 
Bakkalın, kasabın, marangozun, 
köşkerin, yemenici, bakırcı ve her 
tür tamircinin komşularından, bil-
dik tanıdıklarından alacaklı gözük-
tüğü mutlaka bir Yevmiye Defteri 
vardır.

Bilinmektedir ki sanatın bir mek-
tebi yoktur. Şiir, hikâye ve roman 
gibi edebiyat metinleri, müzik, re-
sim, heykel gibi plastik sanatlar 
hatta tiyatro ve sinema gibi görsel 
sanatların bile doğru düzgün bir 
mektebi olmamıştır. Bütün sanat-
lar en iyi şekilde usta-çırak münâ-
sebeti ile insan yetiştirirler. Os-
manlı’da askerlik mesleği arasında 
mektepliler yanında bir de alaylı-
lar sınıfı bulunmaktaydı. Mektepte 
asker yetişir, gerekli disiplin ve tak-
tikleri öğreten kitap ve uygulama-
lar vardır. Ancak yine Osmanlı’da 
hiç mektep yüzü görmemiş hatta 
okuryazar bile olmayan öyle alaylı 
paşalar vardı ki, nice mektepli su-
baylara taş çıkartacak yararlılıklar 
göstermişlerdi. İşte gerek sanatın 
gerekse zanâatın mektebi olmu-
yor. Her iki hâlde de usta-çırak iliş-
kisi beklenen alana insan yetiştirir.

Her zanâat için illâ önce çıraklık 
sonra kalfalık en sonunda ustalık 
mertebelerinden geçmek gerekir 
ki uzmanları ortaya çıksın. Zanâat 
öğrenmenin o sahada yetişmenin 
değişmeyen şartı bu aşamaları bel-
li süreler dâhilinde yaşamaktan 
geçmektedir. 

Çıraklık zanâatın ilk mektebi, kal-
falık orta, ustalık ise yüksek mek-
tebi olarak görülebilir. Çırak zanâa-
tın inceliklerini öğrenmeden önce 
ustası ve kalfası karşısında evvelâ 
bir insanlık ahlâkı öğrenecek-
tir. Büyükler ve işin ehilleri karşı-
sında kendi konumunu, haddini, 
hangi noktada bulunduğunu bil-
meyen, öğrenmeyenin ne kalfa ne 
de usta olma becerisi gösterme-
si mümkün görülemez. Çırak çeş-
meden dükkâna taze su taşır ön-
ce. Kırâathâneden demli çay veya 
kahve söylemeye gider misafirler 
(dikkat müşteri değil misafir) için. 

Kalfanın talimatıyla başka küçük 
işlere de bakar. Ustanın ise gerek-
tiğinde evine uğrayarak öğlen ye-
meğinin konulduğu sefer tasını 

getirir. Yemek yendikten sonra da 
boş kapları yine ustanın evine bı-
rakır. Talimatlara uyma, söyleneni 

anlama, gönderildiği yerde oyalan-
madan zamanı iyi kullanma ve tö-
kezlememe eğitimi sayılabilir bu 
durum.

Çıraklık derslerini hakkıyla yeri-
ne getirenler zanâatın gerektirdi-
ği yaş aralığına ulaştığında ise ar-
tık kendisi kalfalığa terfî ederken 
ardından yerine yeni bir çırak te-
min edilir. Kalfa ustanın her tür 
becerisine en yakın tanıklıklarla 
yedeklik yapmaya başlar. Usta onu 
yedeğine aldığında yaptığı işin ka-
ba teferruatını kısa bir süre gös-
terdikten sonra, işin inceliklerine, 
püf noktalarına dâir de küçük de-
neme ve sınamalarla yoklamalar 
yapar. Kalfa yaşına yâhut yeterli-
ğine ulaşmış kimsenin zanâattaki 
mahareti, ustanın aynı işe harca-
dığı malzeme ve zamanı aynı yâ-
hut yakın ölçekte kullanıp kullan-
madığıyla değerlendirilir. Zanâatın 
belki de en önemli ve dikkat edil-
mesi gereken noktası malzemenin 

Bütün sanatlar en 
iyi şekilde usta-çırak 
münâsebeti ile insan 

yetiştirirler. Osmanlı’da 
askerlik mesleği 

arasında mektepliler 
yanında bir de alaylılar 
sınıfı bulunmaktaydı. 

Mektepte asker yetişir, 
gerekli disiplin ve 

taktikleri öğreten kitap 
ve uygulamalar vardır.
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kullanımında ortaya çıkar. Ne ek-
sik ne fazla eldeki malzeme zanâat-
kârın sermayesidir. Onun iktisatlı 
kullanılmayıp israf edilmesi, fire-
nin olması gerekenden daha ziyâde 
çıkması hâlinde iflasa kadar sürük-
leyebilir ustayı. Sermaye zanâatta 
yalnızca maddî nesnelerden ibaret 
sayılamaz. Çıraklık ve kalfalık dö-
nemlerini başarıyla geçerek ustalı-
ğa erişmiş zanâatkârın el becerisi, 
melekeleri daha da büyük bir ser-
mayedir. Hatta öyle ki kimi işlerde 
elde hiçbir malzeme bile yokken, 
ortaya konulan zanâat muazzam 
bir değer ifâde edebilir. 

Zanâatın 
Hayatımdaki Rolü
“Seherde bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
El vurup güllerin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı”

Annemin babası Harputlu dedem 
Taşçıların Mehmet Said Efendi bi-
zim yörede bağbancı diye tanınır-
dı. Şehrin Buzluk denilen mıntı-
kasında üç dağın eteğine derin bir 
sel yatağına kurulmuş bir bağın sa-
hibiydi. Engebeli arazisinde dağ-
ların eteklerini teraslayarak uzun 

düzlükler elde etmiş ve oralarda 
türlü meyveler yetiştirmekteydi. 
Bunun yanında bağının en yüksek 
mevkiine üç muazzam kar kuyu-
su açmış, kışın yağan karı oralar-
da biriktiriyor, Temmuz-Ağustos 
aylarında kuyularından kar çıkar-
tarak şehre satmaya götürüyor-

du. Harput şehri henüz nüfusunu 
bugünkü kadar yitirmemişti. Bu 
yüzden bağbancı diye bilinen de-
demin Harput Sara Hatun Camii 

önündeki arastada/çarşıda bir de 
köşker dükkânı vardı. Yemeni de-
diğimiz türden arkasında küçük 
kulakçığı bulunan manda, sığır, 
dana ve keçi derilerinden her biri-
ni gön, yüz ve tabanda kullanarak 
ayakkabılar da yapıyordu. Yaz ayla-
rını bağında kış aylarını ise Harput 
şehrinde geçiren dedemin dükkâ-
nı daha ziyâde kış aylarında aktif 
olmaktaydı. 

Buzluk bağında yetiştirdiği meyve-
lerin bir kısmını güneşte kuruta-
rak kış akşamlarının yassılık deni-
len yemişlerine dönüştürürdü. Çok 
fazla bulunan ve son derece kalite-
li dut yemişini mermer soku taşı 
içerisinde ağaç tokmaklarla döve-
rek dut unu yapar, aralarına kabu-
ğu soyulmuş badem de katarak kış-
lık yiyecek hâlinde küplere basardı. 
Ayrıca dut ve üzüm pestilleri, orcik 
dediğimiz içi ceviz dolu üzüm su-
cuğu ise belki de en kıymetli kış ak-
şamları yemişi olarak hazırlanırdı. 
Zanâat nerede diye sorulacak olur-
sa bilinmelidir ki 1960 yılındaki 
vefatının ardından ortada ne kar 
kuyusu ne o kışlık yemişler ne de 
bizzat maharetli elleriyle aşılayarak 
ürettiği birbirinden lezzetli armut, 
elma, üzüm, kiraz, vişne, ceviz ve 

Bağbancı diye bilinen 
dedemin Harput Sara 

Hatun Camii önündeki 
arastada/çarşıda bir de 
köşker dükkânı vardı. 

Yemeni dediğimiz 
türden arkasında küçük 

kulakçığı bulunan 
manda, sığır, dana 

ve keçi derilerinden 
her birini gön, yüz ve 
tabanda kullanarak 

ayakkabılar da 
yapıyordu.



bademler kaldı. Köşker dükkânına 
gelince zaten daha dedem yaşar-
ken, Harput Süt Kalesi’nin dibin-
deki dabakhâne kapanmış ve deri 
üretimi tamamen durmuştu. Ay-
rıca Harput’ta yaşayan son nüfus 
da Elaziz’e taşınıp şehri boşaltın-
ca, köşker dükkânının bulunduğu 
arastadaki tüm dükkânlar yıkılmış, 
bulundukları sokak basit bir mey-
dana dönüştürülmüştü.

Her iki dayım da ilk mektep son-
rası okumamış ve ileride birer us-
ta olacakları zanâatlarına başla-
mışlardı. Büyük dayım ustalaşınca 
şehrin en fazla aranılan tornacı us-

tasıydı artık. Küçük dayım ise ba-
kırcı ve kalaycı çırağı olarak girdi-
ği ilk işi sonrasında farklı bir alana 

kaymış ve Elaziz’de yine epeyce iti-
barlı bir otomobil tamircisiydi ki 
küçük binek otomobillerin o tarih-
te bütün aksamından anlayan bir 
zanâat ve maharet sahibiydi.

Babamın daha kundakta bir bebek-
ken Dersim İsyanı öncesinde baba-
sı arkadan vurularak katledilmişti. 
İsyan bastırılıp on üç yaşında yeni-
den doğduğu kasaba Mazgirt’e ta-
şındıklarında kendisinden üç dört 
yaş büyük amcam tarafından bir 
terziye çırak olarak verilmiş. Am-
cam ise nalbantlık yapmaktaymış, 
atların nallarını hem yapan hem 
de çakan kişiymiş. Babam askerlik 

sonrasında demiryolcu memuri-
yetini kazanarak Şehre Elaziz’e ta-
şındığında öğrendiği terziliği bı-
rakmamıştı. Bizim gömlek, kısa 
pantolon, pijama gibi giyecekle-
rimizi dikiyordu. Okuryazar ol-
mayan annem de babamın Singer 
marka dikiş makinasını kullanarak 
ev içi terziliğini maharetle yürüt-
mekteydi. Bugün ben hâriç eşim 
ve kızım da iyi birer ev içi terzisi-
dirler. Dışarıya ve ticârî olarak ça-
lışmıyorlar ama meselâ kızım ken-
disine kalın kaşe kumaştan bir 
kışlık manto dikmişti. Bursa’nın 
ünlü kadın terzilerinden bir ahba-
bımız onu bir sanat (zanâat) eseri 

Okuryazar olmayan 
annem de babamın 

Singer marka 
dikiş makinasını 
kullanarak ev içi 

terziliğini maharetle 
yürütmekteydi. Bugün 

ben hâriç eşim ve 
kızım da iyi birer ev içi 

terzisidirler.
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olarak değerlendirmiş ve çok tak-
dir etmişti. 

Amcam da tıpkı babam gibi ay-
nı sebepler ve yollardan demir-
yolu memuru Tren Şefi olarak 
bir tren kazasında vefatına kadar 
(1960) Elaziz istasyonunda görev 

yapmıştı. Evinde kendisine mah-
sus özel bir odası vardı. Evdeki za-
manlarını odasında saat, radyo ve 
gramofon tamir ederek geçirmek-
teydi. Kol saatleri, masa saatleri, 
duvar saatleri, irili ufaklı radyolar 
ve gramofonlarla dolu bu oda am-
camın oğlu Halil Hazık ağabeyimle 

benim, amcam evde yokken ona-
rılmış gramofonlarda Müzeyyen 
Senar, Münir Nurettin Selçuk, Di-
yarbekirli Celal, Malatyalı Fahri, 
Hâfız Burhan gibi okuyucuların 
plaklarını dinlemeye çalıştığımız 
yerdi. Amcamın şehirde öyle yay-
gın bir şöhreti vardı ki şehrin asıl 



zanâatkârları saat, radyo ve gra-
mofon tamircileri, beceremedik-
leri âletleri amcama getirirlerdi. 
Amcam onlardan ücret falan alma-
dan kendilerine yardımcı olurdu. 
Çünkü bilirdi ki dükkân sahipleri-
nin asıl geçimleri bu yolla sağlanı-
yordu. Amcam ise bu işi tamamen 

zevk için belki biraz da kendini ge-
liştirmek ve ruhunu yatıştırmak 
için yapmaktaydı. Konu komşuya 
ait âletlerin tamirinden para alma-
maktaydı. Hülâsa çok ama çok usta 
bir zanâatkârdı amcam.

Şehirlere yeniden dönecek olursak 
(Kentlere, metropollere değil) on-
ların kendi mekânlarında sürdürü-
len zanâatlardan ötürü farklı birer 
kimlik, kişilik ve karakter kazan-
dıkları gözlenecektir. Bir zamanlar 
nakış ve oya iplikleriyle alâkadar 
olmuş biri sıfatıyla meselâ ipek ip-
liklerle yapılan el işi oyacılık zanâa-
tının Gönen, Düzce, Ödemiş veya 
Maraş işi olarak bilinenlerinin İğ-
ne, Mekik, Firkete ve Boncuk şek-
linde isimlendirilen oya çeşitleri 
arasındaki fark, yapılan işteki ya-
ratıcılığı ve zanâatın hususiyetini 

göstermektedir. Tokat yazmacılar 
çarşısındaki ustaların türlü bitki-
lerden elde ettikleri kök boyalarla 
sergiledikleri mahareti ile Diyar-
bekir ustalarınınki oldukça farklı-
dır. Sanatta kopyacılık ve taklide 
nasıl yer yoksa bu tür eserler der-
hal sırıtırlarsa, zanâatta da esasen 
kopyacılığa ve taklide tahammül 
edilemez. Neşet Ertaş’ın bağlama-
ya vurduğu tezene ile Âşık Vey-
sel’in mızrabı aynı türküyü çığırsa 
bile bir hayli değişik tını değecek-
tir dinleyenlerin kulaklarına. İşte 
Bursa havlusu ile Denizli havlusu 
ve onların zanâatkârları da bir-
birleriyle yarıştırılamaz. İşin uz-
manları/sarrafları bir dokunuşta 

havlunun hangi şehirdeki tezgâh-
ta dokunduğunu bile anlayabilirler.

Zanâat alanında bana en hazin gö-
rünen ustalık neydi diye düşünü-
yorum. Santimetrekaresine binler-
ce düğüm atarak ipek halı dokuyan 
kız çocuklarının aynı noktaya ve 
renge odaklanmadan kaynaklana-
rak yaşları otuza varmadan göz-
lerinin görmez olduğunu/olabile-
ceğini öğrendiğimde kalbimde ve 
vicdanımda açılan derin yaradır. 

İşte böyle türlü zanâatlar, yürü-
tüldükleri şehirlere mühürleri-
ni basar, karakterine ve sıfatına 
katkıda bulunur hatta şehrin is-
mini öteki şehirler karşısında ta-
rihte bir üst basamağa taşıyarak 
özne olacak boyutta kendi renkle-
rine boyayabilirler. Şehrin kökleri-
ne bu sebeple can suyunu çarşılar, 
esnaf ve zanâatkârlar vermekte-
dirler dâimâ. Çıraklar, kalfalar ve 
ustaların unvanı ara elemana dö-
nüştürüldükten bu yana şehrin de 
zanâatın da ruhu zedelenmiştir ne 
yazık. İnsan eli ortadan kalkmış 
yerini türlü nesnelerden oluşan 
âletler almıştır. Elsiz insanla dilsiz 
insan aynı konumdadır benim na-
zarımda. El gibi muhteşem bir or-
gan bahşedilmiş olmasını da Rab-
bimizin insana yüklediği büyük 
kerâmetlerinden biri olarak görü-
rüm. Zanâat dediğimiz hâdise işte 
bu insana el olarak ikram edilmiş 
bulunan emsalsiz organın mârifeti 
değil midir? 

Zanâatlar, 
yürütüldükleri şehirlere 

mühürlerini basar, 
karakterine ve sıfatına 
katkıda bulunur hatta 

şehrin ismini öteki 
şehirler karşısında 

tarihte bir üst basamağa 
taşıyarak özne olacak 

boyutta kendi renklerine 
boyayabilirler.

Âşık Veysel
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kurlarımıza ken-
dinizi tanıtır mı-
sınız? Mehmet Ali 
Diyarbakırlıoğlu 
kimdir?

1 Mart 1946 yılın-
da Gaziantep’in Kozanlı Mahalle-
si’nde doğmuşum. Sekiz çocuklu 
bir ailenin yukarıdan dördüncüsü-
yüm. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi 
Gaziantep’te okudum ancak Gazi-
antep Lisesi son sınıfta okurken 
Konya Akşehir Lisesi’ne gitmek 
zorunda kaldım ve Lise diploma-
mı Akşehir Lisesi’nden aldım. Da-
ha sonra memleketime döndüm ve 
yarıda bıraktığım bakırcılık mes-
leğine devam ettim bir yandan da 
üniversite yıllarım için para birik-
tirmeye başladım. Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde resim eğitimi al-
mak çocukluk hayallerimden bi-
riydi. Resim öğretmenim Nevzat 
Arı’nın bu fikrimin yeşermesinde 
çok büyük emeği vardır. İlk resim 

O

Çırak bulamayan meslekler yok olmaya mahkûmdur.
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sergimi de 1962 yılında öğret-
menimin desteğiyle Türk Ameri-
kan Kültür Derneği’nde açmıştım. 
Kendisiyle son yıllarına kadar gö-
rüşür eski günleri yâd ederdik. Ba-
na, sanat konumumdan dolayı da 
iyi yere yatırım yapmışım, derdi. 
Bugünümü borçlu olduğum kişile-
rin başında gelir, Rabbim mekânı-
nı cennet etsin.

1971 yılında Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi’ne başladım ve aka-
demi bitene kadar Prof. Dr. Neşet 
Günal Atölyesi’nde çalışmalarıma 

devam ettim. Akademi yıllarım 
hem çalışıp hem okumakla geçti. 
Akademi bittikten sonra Mecidi-
yeköy Lisesi’nde sanat tarihi, resim 
öğretmenliği ve müdür yardımcılı-
ğı yaptım. 1980 yılında askere git-
tim. Askerlik bitiminde emekli ola-
na kadar, Tercüman Gazetesi spor 
servisinde gazetecilik hayatım 
başladı. Servis müdürümüz Atilla 
Gökçe, istihbarat şefimiz de Kemal 
Belgin’di. İkisi de spor dünyamızın 
seçkin insanlarıdır. Bu değerli in-
sanlarla çalışmış olmaktan da gu-
rur duyuyorum. Spor servisinde 

karikatür ve grafikler çiziyordum. 
Zaman zaman müsâbakalarda çek-
tiğim spor fotoğrafları ile dokuz 
farklı ödül aldım. 

Resim sanatıyla tanışmanız na-
sıl oldu? İlk resimlerinizi ne za-
man yapmaya başladınız ve ni-
çin özellikle “Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler” temasını 
tercih ettiniz?

İlkokulu askeriyenin kullandığı ay-
gır deposundan okula dönüştürü-
len Saçaklı Mektebi’nde okudum. 
O yıllarda evde kardeşlerimin port-
relerini, yapmaya çalışıyordum. 
Hiç unutamam ilkokul 3. sınıftay-
dım, sınıf öğretmenimiz Hayri De-
veli okulumuzun salonunda yere 
serdiği bez üzerine sonradan top-
rak boya olduğunu öğrendiğim bir-

takım renkli boyalarla oldukça bü-
yük bir resim yapıyordu ve ben onu 
hayranlıkla izlerken içimden, bir 
gün bende böyle resimler yapaca-
ğım demiştim. 

Nevzat Arı öğretmenimin ortao-
kulda benim resim öğretmenim 
oluşu da hayatımın dönüm nokta-
larından birincisidir. Bana evinin 
mutfağında yemek yaparken re-
sim dersi verirdi. Beni ilk defa re-
sim boyaları ve resim fırçalarıyla 
Nevzat öğretmenim tanıştırmış-
tı. O güne kadar resim boyası ve 
fırçasını bilmiyordum. Resimleri-
mi sanayi boyalarıyla yapıyordum. 
Fırçaları da boyacı fırçalarından 
kendim yapıyordum. Öğretmenim 
resimlerimin parlak olmasına dik-
kat edip hangi verniği kullandığımı 
sormuştu. Ben de vernik kullan-
madığımı, boyanın kendi parlaklı-
ğı olduğunu söyledim. Bu defa da 

Beni ilk defa resim 
boyaları ve resim 

fırçalarıyla Nevzat 
öğretmenim 

tanıştırmıştı. O güne 
kadar resim boyası ve 
fırçasını bilmiyordum.

Almancı 
pazarı 



boyanın markasını sorunca DYO 
dedim. O yıllarda 250 gramlık kü-
çük kutu boyalar vardı. Çok gül-
müştü öğretmenim. Ben de çok 
utanmıştım. “Oğlum bu boyalar-
la resim çok zor yapılır, sen nasıl 
başarıyorsun?” demişti. Zaten er-
tesi gün bana birtakım samur fır-
ça ve küçük tüp boyalar alıp hediye 
etmişti. O anlar en mutlu günle-
rimden biriydi. 1964 yılında Gazi-
antep Sıhhi Müze’de ikinci resim 
sergimi açtım. O yıllarda Gazian-
tep’te resim galerileri yoktu. Öğ-
retmenim ancak burayı bulabil-
mişti. Gaziantep’te yerel gazeteler 
beni yazmıştı. Okul arkadaşlarım-
la büyük bir sevinçle okumuştuk 
sergi haberlerini. Nevzat öğretme-
nim bana hep Güzel Sanatlar Aka-
demisi’ne gitmemi söylerdi. Mut-
laka gitmelisin, orada okumalısın, 

derdi. Bunun için çok uğraştım. 
Akademinin ilk yılında çok sıkıntı-
lı günler yaşadım. İkinci yıl Adnan 
Çoker Hoca bana Derman Över’in 
yanında iş buldu. Derman Över es-

ki akademiliymiş. Küçük İskender 
olarak bilinen ve genç yaşta hayata 
veda eden şâirin de babasıdır. Ça-
lıştığım iş yerinin adı İDE Ajans’tı. 
Yarım gün çalışıyordum, maddî 
yönden çok rahat etmiştim.

Gazetenin 1986 yılından sonra sa-
tışı düşmeye başladı. Zor günleri-
mizdi, maaş alamıyorduk. 1991 
yılında yeni kurulan Meydan Ga-
zetesi’ne, Tercüman spor servisin-
den dokuz kişi transfer olduk. Çok 
geçmeden gazete, altı arkadaşım-
la beraber bizi işten çıkardı. Su-
dan çıkmış balık gibiydim. Tercü-
man Gazetesi’ne de dönemezdim. 
Gazeteyi zor günlerinde bırakıp 
gitmiştik. Geçim zorluğu içinde 
kalmıştım. Kara kara düşünürken 
eşim, “Sen ressamsın, sanatçının 
işsizi olmaz, resim yapmalısın.” de-
di ve bana bu büyük moral oldu. 
Nasıl resimler yapsam da farklılık 
oluştursam derken “Kaybolmaya 
Yüz Tutan Meslekler” projesi or-
taya çıktı. Çünkü yapacağım mes-
lek resimlerinin çoğunda çalışmış-
tım. Ustaları ve onların çevreleyen 

1964 yılında Gaziantep 
Sıhhi Müze’de ikinci 

resim sergimi açtım. O 
yıllarda Gaziantep’te 

resim galerileri yoktu.

Külekçilik
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şartları iyi biliyordum. O güne ka-
dar bu konuda derinlemesine bir 
çalışma da yoktu. Farklı olacaktım, 
oldum da.

Sanat kavramı sizin için ne ifâde 
etmektedir? 

Sanat üretmektir, düşünmektir, 
izlemektir, görmektir, tasarımdır, 
başlı başına yaşamın ta kendisi-
dir. Sanat yolumuzu aydınlatan bir 
ışıktır. Sanat göremediğimiz, far-
kına varamadığımız güzellikleri 
bir fırça darbesi, müzik notası, bir 
heykel, bir roman, bir şiir ile hisset-
memizi, görmemizi, dokunmamızı 
sağlayan bir yoldur. Sanatta güze-
li, doğruyu arama kuşkusu vardır, 
bana göre gözümüzün gördüğü 
her şeyi bu endişe içinde yorumla-
yıp aktarmadır. Sanatın yaratıcılığı 
vardır. Bakıp da görmediklerimizi 
bize sanatçı, kendi yorumunu da 
katarak, her zaman farkında olma-
dan yanından geçtiğiniz bir yeri bir 
manzarayı bir eşyayı size ilk defa 
görüyormuşsunuz gibi farklı gös-
teren kişidir. Bir şarkıyı, bir edebî 
yazıyı, bir şiiri güzel okumak sanat 
yapmak değildir, yorumlamaktır. 

Sanat o şiiri yazmaktır, şiiri no-
talara döküp beste yapmaktır. El 
mahâretini sanat olarak düşünmek 
yanlıştır. Zanâat ile sanatı birbiri-
ne karıştırmamak gerek. Olsa olsa 
onun adı zanâattır. Günümüzde el 
sanatları ve beceri kursları giderek 
çoğalmakta. Bunlar da güzel geliş-
melerdir. Bunun gibi öğretici yer-

lerde ancak sanatlarla ilgili teorik 
bilgi verilir. Yetenek mutlaka şart-
tır. O ise doğarken Yaradan’ın ba-
zı kişilere bahşettiği bir lütuftur. 
Kurslar ve sanat okulları bu cevhe-
ri işleyen, onlara şekil veren parla-
tan yol gösteren atölyelerdir.

Resmini yaptığınız her bir mes-
leği gözlemleyerek, belki biraz o 
işte çalışarak (bakır ustalığı gi-
bi) hatta birebir canlı figürlerle 

çalışmanızın özel bir sebebi var 
mı?

Rahmetle anacağımız hocalarımız-
dan Bedri Rahmi Eyüboğlu bir ser-
gisindeki sohbetinde bize şöyle 
demişti. “Arkadaşlar bir hamalın 
resmini yapacaksanız önce onun 
taşıdığı yükün altına gireceksiniz. 
Onun, o yükün altındayken çekti-
ği ızdırabı hissetmelisiniz ki yaptı-
ğınız resme onu yansıtabilesiniz. 
Eğer bunu yapmazsanız resimleri-
nizin ayakları yere basmaz havada 
kalır.” derdi. Resimlerimde hep bu 
düşünceyi ön planda tuttum. Yap-
tığım her meslek resmimin usta-
larıyla birebir konuştuğum onları 
çalışırken izlediğim için resimle-
rimin her birinin belgesel özelliği 
vardır. Köşker Memik resmimdeki 
karakter, doğup büyüdüğüm ma-
hallemizdeki komşumuzdu. Se-
merci Şükrü resmimdeki usta, be-
nim rahmetli babamdır. Tenekeci 
Mehmet usta, nalbant resmimde-
ki Nalbant Celal, babamın dükkân 
komşularıydı. Külekçi İsmail bizim 
mahalle komşumuzdu. Elbette her 
meslekte çalışmış olmam müm-
kün değildir ama her birini çok 

Sanat üretmektir, 
düşünmektir, 

izlemektir, görmektir, 
tasarımdır, başlı başına 
yaşamın ta kendisidir.

Değirmenciler



iyi gözlemlerimle belge niteliğin-
de resimler yaptım. Ustalarla ko-
nuşmak da zordur, fotoğraf dahi 
çekmenize izin vermezler. Meslekî 
dili iyi bilirseniz onlarla çay kah-
ve içer konuşursunuz. Son yıllarda 

bazı medya muhabirleri gittikleri 
köy ve ilçelerde meslekleri çekme-
ye çalışıyorlardı. Bu meslek ustala-
rına mesleği bilmedikleri için soru 
soramıyor yalnızca hâl hatır sorup 
çekimler yapıyorlardı.

Resimlerinizde özellikle vurgu-
ladığınız veya öne çıkardığınız 
kaygılarınız neler? 

Resimlerimde en çok dikkat etti-
ğim husus gelecek kuşaklara bı-
rakacağım resim ve çizimlerimin 
ayrıntılarıdır. Meslekler belli bir 
zaman sonra teknoloji ve sanayi-
leşmenin sonucunda toplum yaşa-
mındaki yerini başka oluşumlara 
bırakacak. İşte o zaman bu resim-
lerdeki ustaları inceleyen birinin 
doğru bilgiye ulaşması gerekir. Be-
nim için bu gerçekten önemli. Re-
simlerimdeki ustaların kullandığı 
araç gereçler, çevresi ve hatta otu-
ruş biçimi bile çok önemli. İnter-
nette bir konu hakkında bilgi sa-
hibi olmak isterseniz aynı konu ile 
ilgili çok farklı bilgilere ulaşırsınız. 
Geriye dönüşü olmayan bir eylem-
dir bizim yaptığımız. Sosyal ileti-
şim ağlarına giren bir meslek res-
mi ve onunla ilgili yazınız okuyan 
araştırma yapan birisi için kaynak 

durumundadır ve bu konuyla il-
gili tezlerde, meslek yazılarımdan 
alıntı yapılmaktadır. Resimlerimi 
atölyemde oturarak üretmiyorum. 
Yurdun dört köşesini dolaşıp bu 
ustalarla bizzat konuşup tanışıp 
mesleğiyle ilgili bilgilere ustasın-
dan ulaşıyorum. Belgesel videolar 
çekiyorum. Kullanılmayan, bir ke-
nara eski diye atılan araç gereçleri 
bana hediye ediyorlar. Çoğu zaman 
onların vaktini aldığım için üretti-
ği eşyalardan bedelini ödeyerek alı-
yordum. Bu yüzden evimde olduk-
ça etnografik birikime sahibim.

Resimlerinizde özellikle kahve-
rengi, sarı ve kırmızı renk ton-
larını niçin tercih ediyorsunuz?

Doğup büyüdüğüm coğrafyanın 
renkleri resimlerime de yansımış-
tır. Eğer Karadeniz Bölgesi gibi bir 

bölgede yaşasaydım kesin söylü-
yorum peyzaj ressamı olurdum. 
Nitekim eşimin doğup büyüdü-
ğü Kastamonu yöresinden yaptı-
ğım resimlerdeki yeşiller o yöre-
nin renkleridir. Sarı Kahverengi 
ve kırmızı tonları o resimlerde 
bulamazsınız.

“Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-
lekler” isimli tablolarınızın 
hikâyesini okuyucularınızla 
paylaşır mısınız? 

Yaptığım her meslek resmimin bir 
hikâyesi var. Köşker Memik res-
mimdeki karakter, doğup büyü-
düğüm mahallemizdeki komşu-
muzdu. Kendisi Antep Harbi’nde 
Fransızlara karşı savaşmış bir ga-
ziydi. Savaşta bacağından yaralan-
dığından dolayı yürürken aksardı. 
Küçük oğlu Şükrü Bacaksız benim 

Arkadaşlar bir hamalın 
resmini yapacaksanız 

önce onun taşıdığı yükün 
altına gireceksiniz. 

Onun, o yükün 
altındayken çektiği 

ızdırabı hissetmelisiniz 
ki yaptığınız resme 

onu yansıtabilesiniz. 
Eğer bunu yapmazsanız 
resimlerinizin ayakları 

yere basmaz havada 
kalır.

Kalaycı ve 
çırağı
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çocukluk arkadaşımdı. Semer-
ci Şükrü resmimdeki usta, benim 
rahmetli babamdır. Onun semer-
ci dükkânında bir ara küçükken 
çıraklığını da yapmıştım. Külekçi 
İsmail bizim mahalle komşumuz-
du. Birlikte sinemaya gider kahve-
de oyun oynardık. Kovboy filmleri 
izlemeyi çok severdim. İsmail’i Kı-
zılderili kabilelerinden Apaçilere 
benzetirdik. Zaten lakabı da Apa-
çi İsmail’di, herkes onu böyle çağı-
rırdı. Onun ustasının lakabı da Ce-
viz Mehmet’ti. Çocuk yaşta onun 
yanına çırak olarak girmiş. Asker-
likten sonra da ustası ona iş yerini 
devretmiş. Önlüğünü çıkarıp dük-
kânın anahtarını da vererek “Artık 
burası senin İsmail” diyerek çıkıp 
gitmiş. Meslek güncelliğini kay-
betmeye başlayınca da geçim sı-
kıntısından dolayı İsmail, dükkânı 
kapatmış. Yıllar sonra Apaçi İsma-
il’i üç tekerlekli arabada bir oku-
lun önünde Şam Tatlısı satarken 

bulmuştum. Tatlıyı, ileri yaşında 
zor şartlarda evlendiği karısı yapı-
yormuş. Ekmekçi fırını da para al-
madan pişiriyormuş. Hanımı mi-

de kanserinden ölünce büyük kızı 
evin işlerine bakmaya başlamış. 
Ağzında diş kalmamıştı. Gözlük ta-
kıyordu. Gözlüğünün bir kolu ip-
le bağlıydı. Birkaç yıl sonra onu zi-
yarete gittiğimde okulun önünde 

arabası yoktu. Evine gittim. Kızı, 
babasını kaybettiklerini gözleri do-
larak söylemişti. Külekçiliğin son 
ustasıydı Apaçi İsmail. Ondan ba-
na en eski delme âleti olan üdürgü 
ve birlikte çektirdiğimiz birkaç fo-
toğraf kaldı. 150 yıllık olan üdürgü 
mânevî yönüyle benim için çok de-
ğerlidir. Resimlerdeki ustaları, geç-
mişe saygımdan dolayı isimlerini 
resimlerimde yaşatıyorum.

Şimşir Tarak ustası resmimin hü-
zünlü bir hikâyesi vardır. Kahra-
manmaraş’a gitmiştim şimşir ta-
rak ustası resmim için. Zaten 
bitmekte olan bir meslekti. Bir us-
ta kalmıştı. Bayağı yaşlıydı kendisi. 
Mesleği biraz daha modernize edip 
büyük oğluna bırakmayı, tarakları 
elle değil de makine ile yapmayı 
planlıyordu. Kendisiyle ısmarladı-
ğı çayı içip epey sohbet etmiştim. 
Bir iki yıl sonra Külekçi resmim 
için yine Kahramanmaraş’a git-
tim. Gelmişken tarakçı ustama da 
uğrayıp bir merhaba diyeyim iste-
miştim. Dükkânının kepengi kapa-
lıydı. Komşusu berber dükkânını 
sorduğumda da rahmetli olduğu-
nu öğrenmiştim. Bende hep resmi-
ni yaptığım ustaları bir daha göre-
meme endişesi vardır. Kendileri o 
mesleğin son ustalarıydı. Kendile-
riyle beraber yaptıkları meslekler-
de bitiyordu.

“Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-
lekler” resimlerinizde gündelik 
hayatın aksine karakterleriniz 
niçin dâima temiz giyimli ve gü-
ler yüzlüdür?

Bu soruyu yıllar önce bir izleyi-
ci de sormuştu. Ben mesleğini ya-
pan ustaları mutlu ve güler yüzlü 
görmek istediğim için onları hep 
öyle resmettim. Zaten o insanları 
yakından tanımalısınız. Onlarda-
ki tebessümü, yaptığı işe olan say-
gısı, becerisi ve ustalığının verdiği 
güven duygusunun yüzlerine yan-
sıması olarak görüyorum. Üst baş 
temizliği ise onların yüreklerinin 
temizliğidir.

Eskiden insanların günlük ya-
şantısında vazgeçemediği mes-
leklerin artık günümüzde 

Onlardaki tebessümü, 
yaptığı işe olan 

saygısı, becerisi ve 
ustalığının verdiği 
güven duygusunun 
yüzlerine yansıması 
olarak görüyorum. 

Üst baş temizliği ise 
onların yüreklerinin 

temizliğidir.

Fener yapan 
usta



unutulmasının sebepleri neler-
dir? Şu anda “ileride bu meslek-
ler kaybolacak” deyip de yaptı-
ğınız yeni çalışmalarınız var mı?

Yıllar önce MÜSİAD’daki basın bü-
rosundan arkadaşlar bu meslekleri 
nasıl yaşatırız diye bir program için 
beni aramışlardı. Onlarla yaptığı-
mız ilk toplantıda şunu sordum. 
Siz çocuğunuzu “Semerci, Kalay-
cı, Külekçi, Tenekeci” yanına çırak 
verir misiniz, dedim. Hiçbirinden 
olumlu yanıt alamamıştım. Çırak 
bulamayan meslekler yok olmaya 
mahkûmdur. El emeği göz nuruyla 
yapılan üretim, seri üretim ve tek-
noloji karşısında rekabet yapamaz. 
Bu mümkün değil. Bataklıkları siv-
risinek yapıyor diye kurutursanız, 
doğal hayatı bir yana bırakın orada 
yetişen kamış ve berdi denileni —
içi süngerimsi bir kamış cinsidir— 
de yok edersiniz. Bunlar sepet-
çiliğin, semerciliğin, hasırcılığın, 
kürtüncülüğün, çekim hayvanları-
nın boyunduruğunun da ana mad-
deleridir. Bakınız kaç meslek yok 
olmakla karşı karşıya kalmıştır. 

Elbette kaybolan meslekler vardır 
ve o mesleklerden yaptığım resim-
lerim tam anlamıyla belge niteli-
ğinde. Örnek olarak aklıma gelen 
Takunyacılık, Körükçülük, Teneke-
cilik vs. Bu konuda yeni çalışmala-
rım olacak. Bu mesleklerden resim 
yapmaya devam edeceğim. Vin-
cent van Gogh’un Arles’te Lang-
lois Köprüsü’nden dört defa çalış-
mış olması gibi, benim de meslek 
resimlerine devam etmem kadar 
normal bir şey olamaz sanırım.

Resimlerinizin pek çok sergide 
yer almasının ve “Kaybolmaya 
Yüz Tutmuş Meslekler ve Son Us-
talar” isimli güzel bir kitap ça-
lışmanızın yanı sıra geçtiğimiz 
yıllarda posta pulu olarak da 
kullanıldığını biliyoruz. “Kay-
bolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” 
çalışmalarınıza olan ilgiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

1991 yılında çıktığım bu yolda ba-
yağı mesafe katettiğimin farkında-
yım. Birçok yazılı ve görsel medya 
bu konuya el atmaya başladı. Bazı 

üniversitelerin bünyesinde mes-
leklerle ilgili bölümler açtılar us-
talar yetiştirmeye uğraşıyorlar. 
Anadolu Hayat Sigorta “Bir Usta 
Bin Usta” projesini hayata geçirdi. 

Bunu duyduğumda oldukça üzül-
müştüm. Bu konuda bir yol açmış-
tım ve ben bu proje yapılırken yok 
sayılmıştım.

Maliye Bakanlığı resimlerimden 
takvim, PTT ise “Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler” projesi kap-
samında pullarında resimlerimi 
kullandılar. Birçok akademisyen 
resimlerimden ve yazılarımdan 

tezlerini ve sunumlarını hazırlıyor. 
TRT 2’ye yaptığım bir programda 
2 yıl danışmanlık yapmıştım. Pek 
çok iş yerinde kurumlarda resim-
lerimi çerçeveleyip asıyorlar. Be-
nim İstanbul Ticaret Odası’nın çı-
kardığı İTOVİZYON dergisindeki 
yazılarımda bu ustaların siftah da-
hi yapmadan günlerini geçirdiğini, 
buna rağmen götürü usûlde vergi-
ye tâbi olduklarını kiralarının yük-
sek olduğunu yazmıştım. Örnek-
ler dikkate alınarak bu konuda bazı 
iyileştirmelere gidilmişti. Bütün 
bu olanlar başladığım yolun, koş-
tuğum kulvarın doğru olduğunu 
göstermektedir.

Resim sanatı üzerine konuşursak, 
ek geliriniz yoksa resim yaparak ya-
şamınızı idame ettirmeniz çok zor, 
kendimden örnek verecek olursam 
sergilerimi gezen insanlar çok ama 
çok beğendiklerini, orijinal bir re-
sim alacak kadar varlıklı olmadıkla-
rını söylüyorlar. Evet bir yere kadar 
doğru ama ben bunun da bir kül-
tür olduğunu düşünüyorum. Son 
dönemde dikkatimi çeken başka 

Vincent van Gogh’un 
Arles’te Langlois 

Köprüsü’nden dört 
defa çalışmış olması 

gibi, benim de meslek 
resimlerine devam 

etmem kadar normal bir 
şey olamaz sanırım.

Kilim ustası
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bir nokta ise tezhip, minyatür, eb-
ru, hat gibi süsleme sanat dalları 
popüler olmaya başladı. Yanlış an-
laşılmasın bu sanat dalları da ola-
cak ama ben buna popüler kültür 
dayatması olarak bakıyorum. Re-
sim sanatının ülkemizde gelişmesi 
ve varlığını sürdürebilmesi için ben 
devletimizin kurumlarının destek-
leyici olmasına, devlet resim mü-
zelerinin çoğaltılmasının gerekli 
olduğuna inanıyorum. 

Birkaç kez Paris’e çocuklarımın ya-
nına gittiğimde hep sergi gezerim 
ve müzelerin önünde hep uzun 
kuyruklar görürüm. Ben bu kuy-
rukları ülkemin sanat galerileri ve 
müzeler önünde de görmek istiyo-
rum. Ama gelin görün ki bu kuy-
rukları da yine yabancılar oluş-
turuyor, yazık ki. Burada eğitim 

sistemimizin de hatalı olduğu ka-
nısındayım. Müzik, resim ve be-
den eğitimi dersleri genelde gırgır 
dersler olarak algılanırdı. Bunun 
nedenleri var elbette. Benim za-
manımda resim derslerinde önü-
nüze vazo içinde bir çiçek ya da bir 
arkadaşımızı tahtaya kaldırıp bun-
ları çizmemizi isterlerdi. İyi resim 
yapana iyi not yapamayana kötü 
not verirlerdi. Bu müzik dersi için-
de geçerli. Gam yapmasını bileme-
yen iyi kulağa sahip olamayan ço-
cuklar kötü notlar alırlardı. Beden 
eğitimi dersinde amuda kalkama-
yan öğrencilere kötü not verilir-
di. Ben beden eğitimi dersinden 
borçlu geçmiş, Eylül’de de sınava 
girmiştim. Plastik sanatların her 
dalında uygulamanın yanında te-
orik bilgi de verilmeli, öğrencileri 

sanata yaklaştırmalı uzak kalma-
larının önüne geçilmelidir. Küçük 
yaşlarda yapılacak sınavlarla ço-
cukların yetenekleri tespit edilmeli 
onun eğitim hayatı ona göre şekil-
lenmelidir. Öğretilenlerden sınav-
lar yapılmalı. Bu böyle olsaydı re-
sim galerileri ve sanata olan ilginin 
de gelişmiş ülkeler düzeyinde ola-
cağından kuşkum yoktur. 

Üzülerek eklemek istiyorum. Ma-
alesef ülkemizde emeğe saygı diye 
bir şey kalmamış, ben emek veri-
yorum, üretiyorum, bir resmi orta-
ya çıkarmak doğum gibidir, gecele-
ri uykunuz kaçar, bitince karşısına 
geçer seyredersiniz, bazen satma-
ya kıyamazsınız. Eşimiz, dostu-
muz, akrabalarımız bana telefon 
açar, senin resmini şurada gördük, 

burada gördük diye. İzin almak di-
ye bir şey yok, resmi ve yazılarınızı 
koyarlar ressamın adını yazmazlar, 
ikaz ettiğinizde de sizin reklamı-
nızı yapıyoruz diye cevap verirler. 
Sonra bazı kurumlar arar takvim 
yapmak isterler, cüz’î miktarda bir 
telif istediğinizde bile vazgeçerler, 
isterler ki bedava kullansınlar. Peki 
sanatçı neyle geçinecek, hiç düşün-
mezler. Bunların yanı sıra çok gü-
zel şeyler de oluyor tabiî ki. Resim-
lerimden faydalanarak değişik işler 
yapıyorlar beni de sergilerine davet 
ediyorlar, çalışmalarımı tez konu-
su yapan öğrenciler ve akademis-
yenler var. Bazı yazarlar kitapları-
na kapak resmi yapmak için arıyor. 
Etnografik müzeler kuran kurum-
lar arayıp resimlerimin baskılarını 

Şimşir kaşık 
ustası

Birkaç kez Paris’e 
çocuklarımın yanına 
gittiğimde hep sergi 

gezerim ve müzelerin 
önünde hep uzun 

kuyruklar görürüm. 
Ben bu kuyrukları 

ülkemin sanat galerileri 
ve müzeler önünde de 

görmek istiyorum.



meslek stantlarına koymak isti-
yor. Afyon Dinar Etnografya mü-
zesi, Bursa Gemlik Meslekî Eğitim 
Merkezi Ahilik Müzesi’nde resim-
lerim bulunmaktadır. Tüm bunlar 
beni mânevî olarak tatmin etmek-
tedir. İstanbul Ticaret Odası’nın 
İTOVİZYON dergisinde 2017 de 
yazmaya başladığım yazılarım, 
İTO’dan gelen teklifle prömiyer ki-
taplar arasında 2011 yılında “Kay-
bolmaya Yüz Tutmuş Meslekler ve 
Son Ustalar” adıyla yayımlandı. Do-
kuz ay gibi kısa zamanda tükendi. 

İkincisi 2013 yılında yayınlandı. 
Yeri gelmişken burada belirtmek 
istiyorum. Ülkemdeki esnaf ve sa-
natkârlar derneklerinden veya fe-
derasyondan bugüne kadar bir 
takvim teklifi almadım, elbette çok 
yazık.

Son olarak bugünümüz uygarlığını 
borçlu olduğumuz yaşamış ve ya-
şamakta olan ustalara bir iki satırla 
teşekkür etmek istiyorum. Bugün 
birçoğu hayatta olmayan, yalnızca 
eski fotoğraflarda ve resimlerimde 
yaşayan ustalarımızın geçmişte bı-
raktıkları izler, günümüzde ve ge-
leceğimizde de asla silinmeyecektir 
ve başka kültürlerin ve yozlaşma-
nın içinde kaybolmayacaktır. Yap-
tıkları işler ve yaşantılarındaki sa-
deliğin getirdiği güzellikler, bizlere 
ilham kaynağı olduğu gibi sanırım 
çocuklarımıza ve torunlarımıza da 
ilham kaynağı olmaya devam ede-
cektir. Alın terleri, becerileri ve 
özverileri ile yapmaya çalıştıkla-
rı meslekleri, benim resimlerime, 
yazılarıma ilham kaynağı oldu. Bin 

bir emek ile kazanılmış becerileriy-
le, araç ve gereçleriyle ürettikleri, 
yüzyıllardır insanlığın hizmetine 
sundukları ile hayatımız güzelleşip 
kolaylaşmıştır. Onların birikimle-
ri, bilgi ve becerileri günümüz uy-
garlığının basamaklarını oluştur-
muştur. Geçmişteki ilkel toplum 
yaşantımızdan günümüzün uygar 
dünyasına bizleri onlar taşımışlar-
dır. Aslında onların geçmişteki var-
lığı bizim bugünlerimizin de baş-
langıcı olmuştur. Yapacaklarımız, 
onların bize bıraktıkları miras üze-
rine olacaktır. O ustaları rahmetle, 

yaşayan son ustaları da saygı ve 
sevgiyle anıyorum.

“Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-
lekler” ile ilgili veya daha farklı 
temalarda yeni projeleriniz ola-
cak mı?

Sanatçı mutlaka kendini yenileme-
li diye düşünüyorum. Yeni çalışma-
larım olacak. Farklı konularda da 
olabilir. Sizinle yaptığım bu söyleşi 
için Şehir ve Düşünce Dergisi’ne çok 
teşekkür ediyorum. Gelecek sayı-
larda buluşmak dileğiyle hoşça ka-
lın. 

Bugün birçoğu hayatta 
olmayan, yalnızca 
eski fotoğraflarda 
ve resimlerimde 

yaşayan ustalarımızın 
geçmişte bıraktıkları 
izler, günümüzde ve 

geleceğimizde de asla 
silinmeyecektir.

Yemenici 
ustaları
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Abdurrahman ÇAPAR

Yapımcı
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ehmet: Al!

Recep: Ne bu?

Mehmet: Treş parasi.

Recep: Almam valla, 
hakettin oğlum, ana-

sini ağlattın saçların. Acemi nalbant 
gavur eşşeğinde öğrenirmiş. Sen de 
bizim kafada öğrendin valla. Ben Ni-
hal’in yüzüne bir tek daha ne zaman 
bakacam? Bu iş bitti sağdıç!

Ahmet Uluçay’ın senaryo, oyuncu-
luk ve yönetmen olarak ortaya koy-
duğu küçük bütçeli fakat duyguları 
esir alan bol ödüllü filmi, “Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak” fil-
minde kasabada, yaz tatillerinde 
zanâat öğrenmeleri için çıraklık 
yapan aynı köyden iki arkadaşın 
hikâyesi anlatılmaktadır. 

Filmin başlıca rollerini; İsmail Hak-
kı Taslak (Recep), Kadir Kaymaz 
(Mehmet), Gülayşe Erkoç (Nezi-
he), Boncuk Yılmaz (Nihal), Hasbi-
ye Günay (Güler), Mustafa Çoban 

(Karpuzcu Kemal), Fizuli Caferof 
(Deli Ömer) ve Ahmet Uluçay (Ber-
ber) üstlenirler. 

Yönetmen Ahmet Uluçay Kütah-
ya-Tavşanlı doğumludur. Çektiği 
kısa filmlerle adını duyuran “Ana-
dolu Sinemacısı” Ahmet Uluçay, 

ilkokuldan sonra okuma fırsatı bu-
lamaz. Hayatı yokluklar içerisin-
de geçer. Kamyon şoförlüğü, in-
şaat işçiliği ve tavukçuluk gibi pek 
çok işte çalışır. Sinemaya yaşamını 
adayan sanatçı, yıllarca geçim der-
diyle uğraştı, kamyon şoförlüğü, 

M

“Çekici ne bir fazla ne bir eksik, tam vaktinde indireceksin! 
Muntazam ve dikkatli. Bak Bişr, görüyor musun? Şu sert, şu 
kaba demir nasıl inceldi, kavlarından ağır ağır soyunup arkada 
kızıl ibrişimler bırakarak nasıl yeni bir şekle girdi?”

Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak

Karpuz 
Kabuğundan 
Gemiler Yapmak
filminden bir 
kare
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inşaat işçiliği ve tavukçuluk gibi 
pek çok işte çalışır. İmkânsızlıklar 
içerisinde gerçekleştirdiği on bir kı-
sa filmin ardından çektiği ilk uzun 
metrajlı filmi, Karpuz Kabuğun-
dan Gemiler Yapmak’ı çekebilmek 
için yem fabrikasında hamallık ya-
par. Bu filmi ile yurt içi ve yurt dı-
şında 40’a yakın ödül alır. Azim ve 
kararlılığın, sabrın ve itidalin ger-
çek sinema adamının adıdır Ahmet 
Uluçay. 

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yap-
mak filmi, ‘varoluşçu’ yönetmen-
lere özgü bir kadrajla başlar. Kapı 
önünde bir tabut durmaktadır. İki 
katlı eski Türk evinin alt katına tâ-
ziye için girip çıkanları evin tam 
karşısında hayattan bezmiş kar-
puzcu anlamsızca seyretmektedir. 
Bir-iki, üç-beş ziyâretçi derken ta-
butun üzeri İslâm harfleri ile “Her 
nefis ölümü tadacaktır!” yazılı yeşil 
örtü ile kapatılır. Derken az son-
ra ölü kıpırdar tabutta. Fakat kar-
puzcu Pehlivan nedense hiç yadır-
gamaz bu durumu. Karpuzcu, ara 
sıra dönüp tezgâhının başındaki çı-
rağı Recep’i kontrol etmektedir. Bu 
esnada orta yaşlarda bir kadın —
Nezihe— gelip Recep’in eline bir 
teneke tutuşturur. Ahırında besle-
diği ineğine yedirmek için kırılan, 

çürüyen karpuzları bu tenekeye 
doldurup evine getirmesini ister. 
Recep’in elinden tutar ve çekişti-
rerek yerini öğretmek üzere evine 
götürür.

Recep, tezgâhın başına döndü-
ğünde ise tabut kaybolur ortadan. 
Ölüm işte bu kadar sıradanlaş-

mıştır. Kimse yadırgamaz, umur-
samaz. Sonraki sahnelerde Recep, 
karpuz kabuklarını toparlayıp Ne-
zihe Hanım’ın evine götürür. Re-
cep konakvâri evin kapısı açıl-
dığında evin büyük kızı Nihal’i 
görür. Kalbinde tarifsiz duygular 
harekete geçer. Ancak Nihal, sı-
radan bir köylü çocuğunu eve ge-
tirdiği için annesine kızmaktadır. 
Recep karışık duygular içinde en 

yakın arkadaşı berber çırağı Ah-
met ile buluşup çay içmeye gider-
ler. Recep, Ahmet’i sürekli hırpa-
layan ustasından dolayı, terziliği 
değil de berberliği seçtiği için ar-
kadaşına kızmaktadır. Ahmet ise 
yaptığı hatanın farkında; “Nerden 
bilcen, berberlikte para çok, serma-
yesi de su ile sabun sandık!” itira-
fında bulunur. Ahmet aslında ger-
çekçidir. Çünkü 1960’lı yıllar ve 
sonralarda bile berberler sadece 
berberlikle iktifâ etmeyip, sünnet 
olacakları sünnet eden, ahâlinin 
çürüyen dişlerini çeken fonksiyo-
nel zanaatkârlardır. 

Türklerin genetik kodlarında mes-
leğe dayalı çocuk eğitimi çok küçük 
yaşlarda başlar. Yaz tatillerinde ço-
cukların haylazlık yapmalarının 
önüne geçmek ve topluma yarar-
lı olabilecek bir uğraş, hiç olmaz 
ise bir mesleğe âşinâlık kazanma-
larının en kestirme yolu çıraklık-
tır. İşte çocuklarını çırak olarak 
bir esnaf veya zanâatkârın yanı-
na vermek hem sosyal bir eğitim 
hem de çocuğa özgüven kazandır-
maktır. Toplumumuzdaki çok yön-
lü bu çırak eğitiminin ardında ise 
Ahilik geleneğinin her şeye rağ-
men bu toplumda sürdürüldüğünü 
göstermektedir. 

1960’lı yıllar ve 
sonralarda bile berberler 

sadece berberlikle 
iktifâ etmeyip, 

sünnet olacakları 
sünnet eden, ahâlinin 

çürüyen dişlerini 
çeken fonksiyonel 
zanaatkârlardır.
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Yüzlerce yıl toplumu ayakta tutan 
Ahilik teşkilâtı, Anadolu’nun her 
yanında teşkilâtlandığı gibi Kütah-
ya ve civarında da derin izler bırak-
mışlardır. Kısmî yansımalarının 
filmde de görüldüğü üzere Ahilik 
teşkilâtı; disiplin, ustaya saygı, iş-
te dikkat, edep, titizlik, temizlik ve 
ahlâklı olmak gibi pek çok kurala 
tâbi, uygulamalı eğitim ve öğretim 
kurumları idi. “Ahi birliklerinde çı-
raklık, her sanatta o sanatın özel-
liği gereği değişen süreli bir görev-
dir. Bir gencin çırak olabilmesi için 
bazı üstün niteliklere sahip olma-
sı gerekirdi. Çırak olmanın ahlâkî 
ilkeleri; sözü yerli yerinde söyle-
mek, vefalı olmak, iyi huylu, iyilik-
sever ve cömert olmak, güler yüz-
lü olmak, tatlı dilli olmak, insanlar 
hakkında dedikodu yapmamak ve 
kibirli olmamak ve hatta kılıç kul-
lanmayı öğrenmek”1 gibi onlarca 
kurala tâbidir. Böylece vatanper-
ver esnaf yetiştirmenin yanında, 
gerektiğinde iç ve dış güvenlikte 
de görev yapabilme yeteneği ka-
zandırılmaktadır. Merkezî ordu ve 
güvenlik teşkilâtında hiçbir zaman 
olması gerekenden fazla asker bu-
lundurulmamasının sebebi, Ahilik 
teşkilâtının “yereldeki gücüdür!”

Ancak filmin kahramanlarının er-
genlik ve hayata bakışlarının yeni 

yeni oluşmaya başlamasından do-
layı meslek öğrenmekten ziyâ-
de tek dertleri vardır: Sinemacı 
olmak! 

O günlerde terk edilmiş bir ahı-
rı mesken tutarlar, köyün delisi 
Ömer, Ahmet ve Recep gaz lamba-
sı ışığında sinemadan arakladıkları 
kopuk film kopyalarını tahta pro-
jeksiyon ile oynatmaya çalışırlar. 
Fakat ne anneleri bunlara fırsat 
verir ne de makineyi çalıştırabilir-
ler. Fakat zaman zaman enteresan 
denemeler yaparlar. Burada yönet-
menin usta işi gözlemleri kendini 
gösterir. Işık ve gölge oyunları ile 

geleneksel sanatlara gönderme-
ler yapar. Köy yaşantısının uzun 
kış gecelerinde ailelerin bir ara-
ya geldiğinde heyecan ve korku ile 

anlattıkları cinlerle, perilerle beze-
li fantastik masalların etkisi, Ulu-
çay’ın sinema dilinde anlam ka-
zanır. Özellikle annesinin, tüm 
umutlarını bağladıkları parçalar-
dan bir araya getirdikleri pelikül-
lerini yaktığı ekmek fırının bir ca-
dılar, büyücüler mekânı gibi tasvir 
edilmesi de seyircideki hayal gücü-
nün sınırlarını zorlamaktadır. 

Filmin çekildiği küçük kasabanın 
taş kaplı dar ve kısa sokaklarını, bi-
tişik nizam cumbalı evlerini, arka-
sındaki mahrem hayatı özel kılan 
büyük ahşap avlu kadın-erkek ay-
rı girişli kapılarını ve taş avlu du-
varlarını oldukça başarılı bir şekil-
de kullanan yönetmen; yalnızca 
filmin özünü oluşturan “umut” ve 
“heyecan” duygularını anlatış biçi-
miyle değil, bu duyguları görsel ve 
algısal açıdan gayet iyi tamamlayan 
mekân seçimleri ile de başarılıdır.

Mekân seçiminde köy hâriç, kü-
çük bir Osmanlı şehrinin seçilme-
si çok ilginçtir. Çekimlerin özellikle 
çıkmaz sokaklarla dolu mahallede 
yapılması yönetmenin içinde bu-
lunduğu ruh hâlini yansıtırken, 
aynı zamanda güven telkin etme-
si de zekicedir. Özellikle berber çı-
rağı Ahmet’in, karpuzcu’nun çırağı 
olan arkadaşı Recep’in mektubunu 
platonik aşkı Nihal’e götürmek için 
kızların peşinden koşturduğu so-
kaklarda steadicam ile yapılan çe-
kimler çok önemli planlar içerir. 
Öznel kamera bir yandan telaş ve 

Ahi birliklerinde 
çıraklık, her sanatta o 
sanatın özelliği gereği 

değişen süreli bir 
görevdir. Bir gencin 

çırak olabilmesi için bazı 
üstün niteliklere sahip 

olması gerekirdi.

Ahmet Uluçay
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arayış içerisinde çıkmaz sokaklarda 
gerilimi tetiklerken, beri yandan 
Osmanlı’daki şehir mimarisi hak-
kında da fikirler verir seyirciye. “İs-
lâm mahallesinde mutlaka ve mut-
laka çıkmaz sokaklar vardır. Çünkü 
bunlar mahremiyeti ve emniye-
ti sağlıyor. Ve bunların açıldığı bir 
ana sokak veya ana cadde var. Bu 
ana cadde de ulaşımı sağlıyor. Şeh-
rin diğer kesimlerine, diğer mahal-
lelerine erişmek için geçilmesi ge-
reken bir ana sokak veya ana cadde 
var ama mutlaka ona açılan çıkmaz 
sokaklar da var. Bu ana caddenin 
iki başı kapılarla kapatılabiliyor, 
böylece mahalle kendi içinde aynı 
zamanda fiziksel bir bütünlük, bir 
mahremiyet, bir izolasyon sağlaya-
biliyor. Ana caddenin veya ana so-
kağın iki tarafını kapılarla kapat-
tığınız zaman diğer mahalleden 
kimse gelemiyor, buradan dışarı 
kimse çıkamıyor. Bunun iki fayda-
sını söylüyorlar: Birincisi; mahalle 
kontrol altına alınabiliyor, emniyet 
ve mahremiyet açısından. İkincisi; 
devlet açısından bakarsak; bir is-
yan çıktığı zaman bu isyanı kontrol 
etmek, yani halkın bir yerden bir 
yere akmasını önlemek de bu sa-
yede mümkün oluyor. Tabiî bugün 
böyle bir şeyi düşünmek müm-
kün değil. O zamanki anlayış böyle 

yaparak sorunu çözmüş, güvenliği 
ve mahremiyeti sağlamış.”2 Mima-
risinden, kültüründen, geleneğin-
den, edebiyatından ve kendinden 
beslenen, gerçekle gerçek olmaya-

nın iç içe geçtiği, imkânsız aşkın bu 
kadar güzel anlatılabildiği yerli, na-
if ve hüzünlü bir film; “Karpuz Ka-
buğundan Gemiler Yapmak.” 

Eskici ve Oğulları
Türk edebiyatının ünlü isimle-
rinden Orhan Kemal’in çok sa-
tan eserinden çekilen bir uyarla-
ma; “Eskici ve Oğulları” filmidir. 
Yönetmenliğini Şahin Gök’ün, se-
naryosunu Yaşar Güner’in yazdığı, 
müziklerini Cahit Berkay’ın yaptı-
ğı ve başlıca rollerini Fikret Hakan 
(eskici), Kadir İnanır (Mehmet), 

Nurhan Nur (Anne), Filiz Taçbaş 
(Zelha), Levent İnanır (Ali), Men-
deres Samancılar’ın (Ünal) paylaş-
tıkları 1990 yapımı filmin konusu 
kısaca şöyle: 

Trablusgarp Savaşı gazisi Topal 
Eskici, izbe dükkânında ayakka-
bı tamirciliği yapmakta, iki oğlu 
da yanında çalışmaktadır. Dükkâ-
nın geliri az olduğu için baba, bü-
yük oğlu Mehmet’in başka bir iş-
te çalışmasını ister. Babaları Topal 
Eskici’nin sürekli küfür, aşağıla-
ma ve laf giydirmelerine katlana-
mayan abi Mehmet, küçük karde-
şi Ali’nin de kendisine katılması ile 
pamuk toplama işine gitmeye ka-
rara verirler. Oğullarının çok para 
kazanacağını uman Topal Eskici fi-
kir değiştirir. Kendisi, karısı ve kızı 
da onlarla birlikte “kütlü” dedikleri 
pamuk toplama işine giderler. Fa-
kat sonuç hüsrandır. 

Bu filmin değerlendirilmesinin 
önemli sebeplerinden biri, zanâat 
eksenli hikâyesi, ikinci sebep ise, 
filme uyarlanan kitabın 100 Temel 
Eser’den biri olarak “MEB tavsiye-
si” ile okullara okutulması için salık 
verilmesidir.

Dönemin Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Şuayip Özcan, Millî Eği-
tim Bakanlığı (MEB) tarafından 

Oğullarının çok para 
kazanacağını uman 

Topal Eskici fikir 
değiştirir. Kendisi, 

karısı ve kızı da onlarla 
birlikte “kütlü” dedikleri 

pamuk toplama işine 
giderler. Fakat sonuç 

hüsrandır.

Eskici ve 
Oğulları 

filminden
bir kare 



ilköğretim öğrencilerine tavsiye 
edilen 100 Temel Eser’den biri olan 
Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” 
kitabında, “küfürler, hakaretler ve 
müstehcen ifâdelerin” bulunduğu-
nu savunarak tedbir alınmasını is-
ter.3 Toplumun her kesimden tepki 
alan söz konusu romanın tavsiye 
kararı, MEB tarafından 100 Temel 
Eser uygulamasının kaldırıldığı 
2018 Aralık ayına dek sürmüştür.

Filme ilişkin söylenecek pek fazla 
olumlu söz olmasa da elle tutulur 
tek yanı oyuncu kadrosudur. Ki-
taba duydukları hayranlıktan do-
layı bazı yazarlar film için olumlu 
eleştiriler getirseler de seyirci fil-
me rağbet etmemiştir. Sinema ta-
rihçisi, akademisyen Prof. Dr. Alim 
Şerif Onaran, kitabında filmin il-
gi görmemesine şaşkınlığını ifâde 
eder:

“Eskici ve Oğulları” Orhan Kemal’in 
romanından Şahin Gök’le Yaşar Gü-
ner’in çıkardığı senaryoya dayanı-
yor. Trablus Savaşı gazisi topal bir 
eskicinin, oğullarıyla çatışması üze-
rine kurulu. Başrolde Fikret Hakan, 
yan rollerde Kadir İnanır, Levent 
inanır, Menderes Samancılar, Gü-
zin Özipek var. Eskici rolünde büyük 
bir performans gösterdiği halde Fik-
ret Hakan’ın tiyatromsu oynadığı ge-
rekçesiyle (oysa bu rolün ancak teat-
ral oyunla üstesinden gelinirdi), o yıl 
(1990) Adana Film Şenliği’nde “en 
iyi oyuncu ödülü” alamaması büyük 
bir haksızlık oldu.”4

Filmin başarısızlığının en büyük 
etkenlerinden biri de filmsel za-
manın, hikâyenin yaşandığı döne-
me ilişkin sanat yönetimi eksikliği-
dir. Filmde anlatılan zaman 1950’li 
yıllardır. Fakat daha ikinci sahne-
de görülen kepçeler 1980’li yıllara 
aittir. Amele pazarında işçi topla-
yan ‘Elçi’nin arka planında 1970’li, 
80’li yılların Renault marka araç-

ları geçer. Trablus Savaşı (1911-
1912) gazisi bir adamın, filmin 
geçtiği zamanı göze alarak mevcut 
durumdaki yaşını sorgulamaya da-
hi hâcet yok. Memleket hastane-
sinin acilinde bekleyen ambulans 
aracı 1980 model Karsan mini-
büs. Ama içinde hastaneye gittik-
leri taksiler 1950 model Chevrolet. 
Müzik, görüntü yönetimi, ses bir o 
kadar amatörce.

Bu filmin —hâliyle de kitabın— 
en dramatik ve insanı sarsan ya-
nı ise, hikâyenin kahramanının 
bir Osmanlı askeri, yani İslâm ga-
zisi olmasıdır. Bir Müslüman şah-
siyetin, romanın yazarı tarafın-
dan oldukça bilinçli bir şekilde bu 
milletin gözünde en aşağılık insan 
modeline dönüştürüşünün, ibret-
lik hikâyesidir. 

Bütün bunlar ortada iken dönemin 
kültür ve ilgili diğer bakanlıkları ise 
“meseleye seyirci” bile kalmamış, 
böyle bir “kitabı” tavsiye ve teşvik 
etmişlerdir! 

Ben, Daniel Blake 
(2016)
Newcastle’da marangozluk yapan 
bir yalnız insanın dramı “Ben, Da-
niel Blake” adlı ödüllü film ise Batı 
insanının içinde bulunduğu depre-
sif ruh hâlini anlatan bir yapım ola-
rak öne çıkmaktadır:

“Sadaka istemiyorum ve kabul de et-
miyorum. Benim adım Daniel Blake. 
Ben bir insanım, bir köpek değilim. 
Bu sıfatla haklarımı talep ediyorum. 
Benim adım Daniel Blake, bir vatan-
daşım, ne bir eksik ne de bir fazlası...”

İngiltere 2016 yapımı “Ben Da-
niel Black” adlı filmin kahramanı 
marangoz Daniel Black’in İngiliz 

Toplumun her 
kesimden tepki alan 
söz konusu romanın 
tavsiye kararı, MEB 

tarafından 100 Temel 
Eser uygulamasının 

kaldırıldığı 2018 Aralık 
ayına dek sürmüştür.

Ben, Daniel 
Blake filminden 
bir kare

Şahin Gök
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bürokrasisine isyanı işte bu cümle-
lerle haykırmaktadır.

Yönetmenliğini Ken Loach’ın üst-
lendiği ve Cannes Film Festivali’n-
de Altın Palmiye ödülü alan filmin 
başlıca rollerini Dave Johns (Da-
niel Blake), Hayley Squires, (Katie), 
Dylan McKiernan (Dylan), Sharon 
Percy (Sheila) ve Briana Shann 
(Daisy) paylaşıyor. 

Filmin konusu ise şöyle: Daniel 
Blake, yaşını başını almış, işinin 
ehli, kalifiye marangozdur. Eşi yıl-
lar önce vefat etmiştir. Çocukla-
rı da olmadığı için tek başına ya-
şamaktadır. Geçirdiği ağır bir kalp 
krizi sonucunda sosyal yardıma 
muhtaç kalmıştır. 

Hayatı boyunca çalışıp didinmiş, 
kimseye yük olmamıştır. Eşinin 
sağlığında birlikte geçirdikleri bir 
ömür boyunca mutlu bir hayatları 
olmuştur. Fakat artık tek başına-
dır ve ilerlemiş yaşının da getirdiği 
hastalıkla birlikte ilk kez devletin 
sunduğu “işsizlik fonuna” başvur-
mak zorunda kalmıştır. Ama siste-
min çarpıklığı sebebiyle devlet yar-
dımı da alamaz, iş aramak zorunda 
kalır. Daniel bu süreçte kendi gi-
bi zorluk çeken yalnız genç bir an-
ne olan Katie ve onun çocuklarıy-
la dostluk kurar. Katie ise çocukları 
Daisy ve Dylan ile birlikte, Lond-
ra’da evsizlere tahsis edilen tek 
gözlü bir otel odasında kalmaktan 

kurtulmak için karşısına çıkan tek 
yardım şansını değerlendirerek ki-
lometrelerce uzakta, bilmediği bir 

şehirdeki apartman dâiresinde ya-
şamaya başlamıştır. İşte Daniel ve 
Katie, İngiltere bürokrasisinin in-
sanı kahreden acımasız dişlileri 
arasında hayatta kalma mücâdelesi 
verirken tanışırlar. 

Film zıtlıklar üzerine gelişir: kla-
sik-modern, liberal-neoliberal, 
analog-dijital, zengin-fakir, ha-
yat-ölüm arasında gidip gelen se-
naryo, İngiltere ve Batılı ülkelerde-
ki yaşlı ve üretime dönük olmayan 
insanları “harcama” üzerine kurgu-
lanmıştır. Film eleştirmeni Berke 
Göl, 23 Kasım 2021 tarihli Altyazı 

Sinema Dergisi’ndeki yazısında fil-
mi derinlemesine tahlil eder:

“Daniel’ın sağlık ve sigorta sistemi-
ne karşı verdiği beyhude mücade-
lenin farklı aşamalarına odaklanır. 
Doktor kontrolleri, sağlık memur-
larıyla görüşmeler, sosyal yardım 
başvurusunda çıkan pürüzler, is-
temeye istemeye devam edilen öz-
geçmiş yazma kursları, bir yandan 
iş aramaya devam ederken bir yan-
dan da bu arayışı belgelerle ispat-
lama mecburiyeti, Daniel’ın sağlık 
durumu gereği zaten başlayamaya-
cağı işlere başvurmasındaki yaman 
çelişki film boyunca uzun uzadıya 
anlatılır. Senarist Laverty, tüm bu 
süreci hiçbir ayrıntıyı ihmal etme-
den aktarırken, bireyleri öğütmek 
üzerine kurulu bir sistemin port-
resini çıkartır. Bu anlatım bir Paul 
Laverty senaryosunda karşımıza 
çıkabilecek kimi zaaflardan da mu-
af değil elbette; örneğin yalnızca fi-
ziksel işlere alışkın Daniel’ın online 
başvuru yapmak zorunluluğundan 
dolayı bilgisayar başına oturdu-
ğunda yaşadıklarının anlatıldığı 
mizahi sekans, pekâlâ eski moda 
bulunabilir. Yine de bu gibi detay-
lar ya da internetten sipariş ettiği 
ucuz Çin mallarını satarak geçinen 
genç komşuyla Daniel’ın ilişkisi, 
değişime ayak uyduramayan ‘eski 
dünyanın insanı’ karakterini layı-
kıyla çiziyor.”5

Film zıtlıklar üzerine 
gelişir: klasik-modern, 
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Pek çok Hollywood filminde oldu-
ğu gibi BBC destekli Ken Loach ya-
pımı “Ben, Daniel Blake” filmi de 
Batılı devletlerin ‘şirket’ vatandaş-
larının da ‘müşteri’lere dönüştüğü-
nün canlı resmidir! 

Ekmek Teknesi
Zanâatin sinemadaki yansıması 
olan filmlerin dışında televizyon 
ekranlarında da hatırı sayılır seyir-
liklerden biri 2002 yapımı “Ekmek 
Teknesi” dizisidir. Sosyal yapımı-
zın değişimine paralel yansıması 
denilebilecek dizinin yapımcılığını 
ve genel yönetmenliğini Osman Sı-
nav ile senaryo grubunda ise yine 
tanıdık bir kalem Ömer Lütfi Me-
te vardır. Deli Yürek’ten başlayan 
birliktelik, zaman zaman akamete 
uğrasa da medeniyet eksenli çalış-
malarda bu ikili hep ön plana çık-
maktadır. Özellikle bir “dil kaygısı”, 
“üç boyutluluk” hâli ile “toplumsal 
gerçekçilik” ve heyecan duyulan 
coşkulu işlerde önemli yapımlar-
da imza atarlar. Fakat bu dizi öv-
güyü de yergiyi de ziyâdesi ile hak 
etmektedir!

Dizinin mimarları bu defa sade-
ce mütedeyyin ailelerin değil, ge-
nel izleyicinin müptelâsı oldu-
ğu Ekmek Teknesi dizisi ile âdeta 

toplumun antropolojisini masaya 
yatırırlar. Başlıca rollerini, Savaş 
Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç 
(Ayhan), Kadir Çöpdemir (Kirli), 
Peker Açıkalın (Cengiz), Mehtap 
Bayri (Mehbare), Arzu Oş (Son-

nur), Melike Güner (Sonay), Ekin 
Türkmen (Songül), Esin Civangil 
(Jale), Binnaz Ergin (Nezaket), Ya-
şar Üzer (Ruhi), Cem Kılıç (Kor-
kut), Kerim Yağcı (Bican), Mehmet 
Usta (Ölü), Hasan Kaçan (Here-
dot Cevdet), Selin Dilmen (Necibe) 
paylaştıkları dizinin konusu kısaca 
şöyle: 

Fırıncı ustası Nusret Efendi’nin 
beş kızı vardır. Eşi ve beş kızıy-
la mutlu, mesut bir hayat sür-
mektedirler. Nusret Efendi, yıl-
lardır eşi Ayhan Hanım’la beraber 

mahallelinin ana-babası olmuşlar-
dır. Mahallede herkes Nusret Efen-
di’nin söylediklerine itimat eder ve 
ona büyük saygı duyar. Mahallenin 
eşrafı birbirinden naif, birbirinden 
enteresan karakterlerden oluşmak-
tadır. Her birinin ayrı komik öykü-
sü, hayatları olsa da hepsinin en 
önemli özelliği “birlikte yaşıyor” 
olmalarıdır.

Nusret Baba’nın “bilgeliği”, Here-
dot Cevdet’in “geçmişten geleceğe 
yolculuk yapan büyük meddah ye-
teneği ile dinleyenlerin ağızlarını 
açık bıraktıran hikâyeleri, Kirli’nin 
“oy oy oy” deyişi, fırıldak Cengiz’in 
“hadiii behhh” naraları, Korkut’un 
kıskançlık krizleri, Ölü’nün “Allah-
hhh” deyişi, Deli’sinin “Veli” hal-
leri, Çaycı’sının boş bardak bırak-
maması, Necibe’sinin Türkçeye 
hayran bırakışı... Hülâsa bu dizi, 
bir “karakterler resilatidir” dense 
yanlış olmaz. Uzunca zaman sonra 
şablonlardan, taklit ve esinlenme-
lerden, uyarlamalardan uzak, ka-
rakterlerin “kendi” gibi olduğu ve 
yaşadığı gerçekçi bir televizyon di-
zisidir Ekmek Teknesi. 

Nusret, Ahilik teşkilâtının günü-
müz mensubu ve bir “yol”un bü-
yüğüdür. Namaz başta olmak üze-
re ibadetlerini aksatmaz. Ne var ki 
yaptıkları ve ettikleri ile “gelene-
ğin” modern ile uzlaşmasına da yol 
verir hâli vardır. Nusret Baba’nın 
kızları, babalarının aksine son de-
rece modern ve “çağdaş” bir haya-
tı tercih eder ve yaşarlar. Tarkan’ın 
“Kuzu Kuzu” adlı şarkısı eşliğinde 
tempo tutup dans ederler. Nusret 
Baba, kızlarının açık saçık giyin-
mesini eleştiren komşularından 
mütedeyyin bir müşterisine, kız-
larına karışamayacağını söyler. Se-
naristler, bununla da yetinmeyip 
aynı muhâfazakâr müşteriyi fırın 
çıkışında sokaktan geçen mahalle-
nin şen dulu Necibe’ye “yürütür-
ler.” Burada yapılan aslında “şark 
kurnazlığı’dır!” Hababam Sınıfı ve 
versiyonlarında yapılanın bir baş-
ka versiyonu ile “neoliberal muhâ-
fazakâr”ca, mütedeyyin insanlara 
çakarlar!

Şablonlardan, taklit 
ve esinlenmelerden, 

uyarlamalardan uzak, 
karakterlerin “kendi” 

gibi olduğu ve yaşadığı 
gerçekçi bir televizyon 

dizisidir Ekmek Teknesi.

Ekmek 
Teknesi 

filminden
bir kare 
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Şeyhlik derecesindeki bir fırın us-
tasının evinde bir namaz kılma 
sahnesi vardır ki, insanı dehşete 
düşürür. Oysa bu ülkedeki en sı-
radan insanın namazın nasıl kılı-
nacağına dâir bir bilgisi vardır. En 
azından haftada bir Cuma Namazı 
kılan insan bile namazda ne yapıl-
maması gerektiğine vakıftır:

Nusret namaza durmuştur. Aynı 
odada kızlarından biri televizyon-
da zaping yapıp müzik kanalları-
nı tararken, yüksek sesle dinledi-
ği müzikten kıldığı namazı şaşırır. 
Diğer dört kızdan biri cep telefo-
nunu karıştırmakta, diğeri ders ça-
lışmakta, bir diğeri ise tırnaklarına 
oje sürmektedir. Bu arada evde kal-
mış büyük kız sofraya hırsla vurdu-
ğu servis tabakları ile Baba’nın na-
mazını fesada uğratmaktadırlar. 
Kanal değiştirmeye devam eden 
kızın televizyonun sesini sonu-
na kadar açıp, kumandayı mikro-
fon gibi tutarak bir de üstüne şarkı 
söylemesiyle Nusret Baba namaz-
da olduğunu unutup kıyamda ba-
şını kızına çevirir. Kızıyla göz gö-
ze gelir, kız biraz mahcup olur gibi 
yapar, baba hiçbir şey olmamış gi-
bi kıbleye dönüp namaza devam 
eder. Televizyonda kızın izlediği 
klip ise, “Vereceksen Huzur Ver!” 
adlı parçadır. Tam bir ironi!

Baba secdeye gider tam o esnada 
cep telefonu çalar. Telefona bak-
mak isteyen ortanca kız kabloyu 
çekince telefon tam Nusret Ba-
ba’nın secdeye varacağı yere ge-
lir. Telefona secde eden baba eliy-
le telefonu yana iter, secdesini 
tamamlar. Nusret Baba, her başı 
zora girdiğinde yaptığı gibi bura-
da da selam verip başını kaldırır 

ve sitemle Rabbi ile konuşur! Dizi 
karakterlerinin isimleri de oldukça 
enteresandır. Her bir isim geleneğe 
göndermeler içerir: 

“Dizide ad verme geleneğinin tipik 
bir uygulaması görülür. Erkek evlât 

babası olmayı isteyen Nusret, üç kı-
zına içinde ‘son’ sözcüğü geçen adlar 
koyar: Songül, Sonay, Sonnur. Ayrı-
ca dizideki diğer karakterlerin adları 
kişilikleri ile örtüşmektedir. Örneğin, 
Celal ‘öfkeli’dir. Heredot Cevdet tıpkı 
adı gibi hem Heredot’un hem de Ah-
met Cevdet Paşa’nın tarihini/hikâye-
lerini anlatmaktadır. Medet, aslında 
yardımın, iyiliğin kaynağıdır. Dizi-
de meslek ve ‘terbiye’ edinmede hâlâ 
usta-çırak ilişkisi geçerlidir. Naim, 
Nusret Baba’nın; Bican, kahvecinin; 
(dizinin ilk döneminde) Korkut ise 
Ölü’nün (berberin) çırağıdır. Dizide 
ustasız kalanlar ise bir işin ucundan 
da tutamamaktadır. Kirli, Cengiz, 
Celal, Süha gibi karakterlerin ustası 
yoktur, dolayısıyla bunlar yönünü be-
lirleyememiş su gibidir, nereye mey-
ledeceklerini bilemedikleri gibi, bir 
türlü dikiş tutturamazlar. Yayınla-
nan bir bölümde Nusret, adam olsun-
lar diye bu ustasızların her birini bir 
ustaya teslim eder ama bu da fayda 
etmez.”6

“Dizinin konu aldığı sosyal ortamda 
gelenekselliğin senaryo tarafından ön 
plana çıkarıldığı bir ortamdır. Hikâye 
genelde eski hatta ahşap evlerin oldu-
ğu İstanbul’un en eski semtlerinden 
Kuzguncuk’ta geçer. Kuzguncuk’un 
mekân olarak seçilmesi, Tanpınar re-
feranslı bir nostaljili vurgusunu da 
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göstermektedir. Bu nostaljili mahal-
lenin kahvehanesinde eski hikâye 
anlatıcılarına benzer şekilde bir ge-
leneği canlı tutmaya çalışan karak-
ter Heredot Cevdet’in varlığıyla daha 
da perçinlenir. Buna göre mahalle-
nin klasik ahalisi bakımından bilgi 
sosyolojisi anlamında sosyal gerçek-
liğin inşası toplu muhabbetler üze-
rinden gerçekleşmekte bu da gelene-
ğin muhafaza edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır.”7

Ekmek Teknesi’nin yayınlandı-
ğı 2002 yılı, Türkiye’de 28 Şubat 
“Post-Modern darbesinin etkile-
rinin hâlen devam ettiği, devâsâ 
ekonomik kriz ve derin bir kaosun 
hüküm sürdüğü dönemdir. Âdeta 
bir mayın tarlasını andıran bu or-
tamda ülkeyi demoklasi kılıcı al-
tında yeniden inşâ etmeye çalışan 
muhâfazakâr bir tek parti iktidarı 
vardır. İşte bu ortamda çekilen Ek-
mek Teknesi, aslında bir Meddah 
dizisidir. Fakat yönetmen, siyasal 
ve sosyolojik olarak geçiş dönemi 
hassasiyetlerini göz ardı edeme-
miş, söyleyeceği sözün hikâyesine 
uygun bir dil seçerek “vesayet”çi-
lerle “uzlaşma”cı bir anlatım yolu-
nu tercih etmiştir. 

Dizi, yayınlandığı dönemde bir 
Amerikan dizisi üslûbu bekleyen 

çevrelerden oldukça fazla eleştiri 
almıştır. Yeni Şafak’tan yazar Yu-
suf Kaplan ise yönetmenin dil kay-
gısını desteklemiştir: 

“Bugün dünyada sinemayı bir sanat, 
bir dil, bir ifade biçimi olarak La-
tin Amerikalılar, Çinliler, Afrikalı-
lar, İranlılar Amerikalılardan da kıs-
men de olsa Avrupalılardan da çok 
daha ötelere götürmüşlerdir. Afrika-
lılar, dünya çapında bir film dili geliş-
tirmişlerdir; ama Batı’daki resim sa-
natı veya drama sanatı geleneğinden 
yola çıkmamışlar, kendi kültürel kod-
larından, ifade biçimlerinden yola çı-
karak bunu başarmışlardır. Aynı şey, 
Latin Amerikalılar, Çinliler, İranlılar 

için de geçerlidir. Çünkü sinema, her 
ne kadar Batı’da icat edilmiş sanat tü-
rü olsa da, sonuçta bir form’dur ve siz 
bu formu kendi normlarınız doğrul-
tusunda dönüştürebilirsiniz. Norm, 
asıl’la, aslî dinamiklerle, kültürel kod-
larla ve anlam haritalarıyla ilgilidir; 
siz kendi aslî dinamiklerinizle, kültü-
rel kodlarınızla doğrudan, samimî bir 
şekilde ilişkiye geçtiğinizde, bu, size 
geliştireceğiniz form’u veya usûlü de 
verecektir.”8

Ekmek Teknesi’nin asıl misyo-
nu, bu ülkenin yetiştirdiği önem-
li yönetmenlerinden rahmetli Yü-
cel Çakmaklı’nın Birleşen Yollar 
(1970), Zehra (1972), Çile (1972), 
Oğlum Osman (1973), Ben Do-
ğarken Ölmüşüm (1973), Memle-
ketim (1974), Kızım Ayşe (1974) 
filmlerinde olduğu gibi rejim bas-
kısından, sistemin haksız uygula-
malarından bunalan milletin, aslî 

unsurlarının nefes almasına vesi-
le olmasıdır. Bu dizinin teveccüh 
görmesinin altında yatan da bu 
sosyolojik buhranlarımıza bir ne-
vi “reçete” gösterip “yol” vermesi-
dir! Toplumsal birliği sağlayan te-
mel dinamiklerimizden aile olma 
şuuru, mahallede yaşama kültürü, 
hoşgörü, yardımlaşma, birlik olma, 
acıları paylaşıp azaltma, sevgileri 
paylaşıp çoğaltma anlayışı ile yeni 
bir dil tutturmasıdır. 

Kanun Namına 
Hikâyenin kahramanı bir oto ta-
mircisidir. Film Nazım’ın kafa sesi 
ile başlar:

“İsmim Nazım. Otuz iki yaşın-
dayım. Bu şehirde doğup büyü-
düm. Otomobil tamircisiyim. Bu 
film benim hikâyemdir. Başlangıç-
ta herkesin başından geçebilecek 
bir hikâyeye benziyordu. Şimdi ise 
kim bilir nasıl bir son beni bekli-
yor. Şu anda boşluğa düşen bir taş 
gibiyim. Karanlıklarla dolu olan bir 
boşluk. Her şey ne kadar güzel baş-
lamıştı. İşim, sevdiğim bir karım 
vardı. Havasında yaşamaya alıştı-
ğım bir şehirde sonu gelmeyecek 
bir saadet içindeydim. İnsan na-
sıl da farkında olmadan kaptırı-
yor kendini. Bunda kimsenin suçu 
yok. Eğer biz köleysek kabahat yıl-
dızlarda değil kendimizde. Saade-
timi kendim yıktım. Olsa olsa bu-
na yardım edenler oldu. İnsanlarla 
alışverişimi bitirdim. Buraya niçin 

Mahallenin klasik 
ahalisi bakımından 

bilgi sosyolojisi 
anlamında sosyal 

gerçekliğin inşası toplu 
muhabbetler üzerinden 

gerçekleşmekte bu da 
geleneğin muhafaza 

edilmesinde önemli rol 
oynamaktadır.

Osman Sınav
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kapandığımı bile bilmiyorum. Be-
ni vahşi bir hayvan gibi kıstırdılar.”

Kimi kaynaklarca Türk sinemasın-
da zanâatı değilse de, zanâat erba-
bının da içinde olduğu üç boyutlu 
bir hikâyeyi ilk defa anlatan yönet-
men Ö. Lütfi Akad’dır. Senaryo-
sunu yapımcı Osman F. Seden ile 
birlikte Ö. Lütfi Akad’ın yazdıkla-
rı, başlıca rollerini Ayhan Işık (Na-
zım Usta), Gülistan Güzey (Ayten), 
Muzaffer Tema (Halil), Pola Morelli 
(Perihan), Talat Artemel (Ayten’in 
babası), Neşe Yulaç (Nezahat), Set-
tar Körmükçü (Kamil Usta), Nubar 
Terziyan (Mahmut Usta), Saadet-
tin Erbil (Komiser) gibi isimlerin 
üstlendiği filmin hikâyesi gerçek 
bir olaydan yola çıkılarak yazılır.

Nazım, mesleğinde sıfırdan çırak 
olarak başlayıp zamanla kendi iş ye-
rini kurmuş, dürüst ve çalışkan bir 
oto tamircisidir. Tamirci atölyesi, 
İstanbul’da 1950’li yılların başında 
Amerikan otomobil ve kamyonla-
rının Arnavut kaldırımlı tozlu yol-
larında cirit attığı, Haliç’in buharlı 
gemi sığınağında, ticâretin ve fab-
rikaların omuz omuza gürültüy-
le çalıştığı Eminönü civarındadır. 
Dükkânında kendisinden başka 

iki usta, bir kalfa ve bir de çırak ça-
lışmaktadır. Nazım usta, sektörü-
nün parmakla gösterilen ustaların-
dan biridir. Eşi Ayten ile büyük bir 
aşk yaşayarak evlenen genç adam, 
eşinin üvey kardeşi Nezahet’in bu 
evliliği ilk gününden itibaren çe-
kemediğinin ve aslında kendisine 
sırılsıklam âşık olduğunun farkı-
na varamayacak kadar tamirci dük-
kânı ile meşguldür. Üvey ablasının 

evliliğini çökertebilmek için yakın 
dostu Halil ile kafaya kafaya verip 
şeytanî planlar yapan baldızı Neza-
hat, Nazım’ı baştan çıkarması için 
birlikte ayarladıkları vamp bir ka-
dın, erkek avcısı Perihan’ı eniştesi-
nin üzerine salar. Perihan da bin-
bir hile ve desise ile işinde gücünde 

olan Nazım’ı kısa sürede ayartır. 
Bu entrikalara şahit olan Ayten’in 
babası felç geçirir. Nazım, kendisi-
ne kurulan tezgâhı fark ettiğinde 
en yakınlarının ihanetine uğrama-
nın verdiği kızgınlıkla intikam al-
maya karar verir. Hem baldızı Ne-
zahat hem de Halil’i tabancayla 
vurarak öldürür. Soluk soluğa bir 
polis kovalamacasından sonra da 
her şeyin başladığı yere dönüp, bir 
zamanlar huzur içinde çalıştığı ek-
mek teknesi tamirci atölyesine sı-
ğınır. Polise direnen Nazım, karısı 
Ayten’e direnemez ve “Kanun nâ-
mına teslim ol!” çağrılarına uyarak 
doğacak çocuğuna umut olabilmek 
için teslim olur. 

1950’li yıllar dünyanın ve Türki-
ye’nin hızla değiştiği, ticâretin, si-
yasetin, sporun, kültürün, üretim 
ilişkilerinin ve kurallarının yeni-
den yazıldığı dönemlerdir. Böy-
lesine çok yönlü etkileşim altına 
alınan bir ülkenin her şeyden ön-
ce bu değişimi kabullenmesi için 
kamuoyunun da “yeni dünyanın 
değerlerine, reformlar ve yenilik-
lerine ikna edilmesi”nin yolu sine-
madır. Muhsin Ertuğrul tarzı si-
nema anlayışı ile geniş kitlelerin 
etki altına alınıp yönlendirilmesi 
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mümkün olmadığından dünyayı 
kasıp kavuran, Hollywood sinema-
sının Türkiye’ye “uyarlanması” ile 
mesele çözülecektir. Bu anlamda 
Muhsin Ertuğrul’un tasfiye edilip 
yeni sinemacılar kuşağının önünü 
açan, içinde hiçbir yerli karakter 
bulunmayan bir yapımdır, Kanun 
Namına. 

Filmin olumlu yanları ise; döne-
min İstanbul’unda gündelik haya-
tı, çevreyi, şehri ve dönemini, ev, 
sokak, binalar ve mimariyi, esna-
fı, yaşayan mahalleyi, İstanbul’un 
“merkezlerini” araçları, ulaşımı, ye-
me içme kültürünü, denizini ve kı-
yılarını, üretim ilişkilerini, kullanı-
lan dilin naifliğini bir belgesel gibi 
geleceğe taşımasıdır.

Filmin çekildiği mekânlar; Aksa-
ray, Eminönü, Haliç, Beyazıt Mey-
danı, Kapalıçarşı, Karaköy, Tak-
sim’dir. Sıralı cumbalı, iki üç katlı 
ahşap Türk evleri ve kısmen dökü-
len konaklar, mezarlıklar, camiler, 
tozlu, Arnavut kaldırım taşlı so-
kaklar, sokaklarda aşık atan çocuk-
lar, macun satıcıları. Siyah beyaz 
filmden “renkli görüntüler” olarak 
kayda geçerler.

Nazım’ın polisten kaçtığı ve Fa-
tih-Aksaray’dan başlayıp Eminö-
nü’ne kadar olan bölgede yapılan 
çekimler Türk sinemasında çeki-
len ilk hareketli kamera kullanı-
mı ve takip sahneleridir. Dönemin 
polisinin giydiği poturlu kıyafetler 
âdeta Alman inzibatlarını andır-
maktadır. Bayezid Meydanı’ndaki 
ferahlık ve genişlik Anadolu’da bile 
rastlanamayacak bir huzur sunar. 
O dönem için caddelerde, pazarlar-
daki figürasyonlar, çalışan dükkân-
lardan ve atölyelerden gelen çekiç, 
kaynak ve makine sesleri, kamyon, 
otomobil sesleri, buharlı vapurlar-
dan gelen sirenler, sokak satıcıları, 
çorap satanların bağırışları: “Hay-
deee yok mu alan? Fabrikası yan-
dı, müşterisi top attı. Yok mu müş-
terisi?” Aksiyonu ve sinema dilini 
destekleyen unsurlardır. 

Yukarıda anlatılanların yanın-
da özelde Kanun Namına ve ge-
nel olarak da Türk Sineması’nda 

günde beş defa ezan okunan, yüz-
de bilmem kaçı Müslüman deni-
len bir memlekette, tek bir defa 
başrol oyuncusunun ya da önem-
li rollerin hiçbirinde camiye girilip 
namaz kılındığı vaki değildir. Oy-

sa yapılan filmler ve diziler önemli 
oranda taklit ve uyarlamalardır. Ya-
bancı menşeili filmlerdeki ibadet-
hanelerin ve ibadetler yerini Türk 
sinemasında “boşluğa” bırakır. Ca-
mileri gören kamera ne hikmetse 
namaz kılanı, abdest alanı görmez 
olur. Zekât, sadaka, oruç yoktur. 
İbadet edenlere yer verildiğinde ise 
bu insanlar ya hizmetçi ya da muh-
taç fakirlerdir. Ne yazık ki Türk Si-
neması karşıtlıklar ve şablonlar 
üzerine oturtulmuştur:

“İkili karşıtlıklar fütursuzca aynı ku-
maşa sadık kalınarak biçimlendirilir: 
Namaz kılmak handiyse fakir ama 
namuslu kesimlere özgüdür. Zengin-
ler çoğunlukla içki kadehleriyle ka-
rı-kız peşinde koşarlar. Fakirler ge-
nellikle iyidir, haysiyetlidir, gururuna, 
onuruna düşkündür, emekçidir, dü-
rüsttür; zenginler ise bekârete önem 
vermez, yoksul insanları dışlar, öte-
kileştirirler. Santimantalizm (duy-
gusallık) Yeşilçam sinemasındaki bir 
başka silahtır. Duygu sömürüsü, ağ-
lak durumlar defaatle işlenir. Birçok 
kez zenginlerle fakirler karşı karşıya 
gelirler. Zenginliğin insanı yozlaştır-
dığı vurgusu ısıtılıp ısıtılıp ortaya sü-
rülür. Kanun Namına’da zengin olup 
da iyi olan bir insan yok gibidir.”9

“Film hakkında filmin yapımcının 
‘hareketli ve heyecanlı bir macera fil-
mi meydana getirmek gayesini’ yerine 
getirdiğini söyler. Yönetmenin ‘bu ka-
darla yetinmeyerek bir film anlayışı-
na mâlik olduğunu ortaya koyduğu-
nu” belirtir. Heyecanın ve temponun 
giderek artması, İstanbul’un büyük 
şehir havasının başarıyla verilmesi, 
tiplerin seçilişi ve oyuncuların bu tip-
lere uyum sağlaması, Ayhan Işık’ın 
yapaylık ve tiyatrallikten uzak oyunu, 
Arpad’a göre, Kanun Namına’yı başa-
rılı bir Türk filmi yapan özelliklerdir. 

Nazım’ın polisten 
kaçtığı ve Fatih- 

Aksaray’dan başlayıp 
Eminönü’ne kadar olan 

bölgede yapılan çekimler 
Türk sinemasında 

çekilen ilk hareketli 
kamera kullanımı ve 
takip sahneleridir.

Kanun Namına 
filminden
bir kare
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Düğün evi sahnesindeki yapaylık, 
Nazım Usta’nın çok fazla modern bir 
sosyete adamı hâline getirilmesi, son 
takip sahnesinin çok fazla uzatılarak 
heyecanın etkisini kaybetmesi gibi 
‘aksaklıklara’ da değinen Arpad, fil-
min gene de kendisini mutlu ettiğini 
belirtir.”10

Kanun Namına, Türkiye’de Muh-
sin Ertuğrul ve tiyatrocular dö-
neminin sona erdiği, sinemacılar 
döneminin başladığı film olarak 
kabul edilir. O döneme kadar sesli 
çekilen “Tiyatrocular Kuşağı Sine-
ması”nda sesli kaydın yerini dublaj 
alır. Kendisini konuşamayan oyun-
cunun, çevredeki ambiyansın, do-
ğal seslerin ve efektlerin olmadığı 
film dili ise ne yazık ki eksik kala-
caktır. Günümüzde hâlâ Türk Si-
neması film dilinin olmadığından 
bahsediliyorsa sebebi sinemacılar 
kuşağının dublaj/seslendirme ıs-
rarı ve kolaycılığıdır. Sinema yaza-
rı Hakan Bilge, Kanun Namına ve 
yönetmen Ö. Lütfi Akad’ı değer-
lendirdiği yazısında zaman zaman 
parlayıp sönen kaliteli işler olsa da 
bir “Türk Sineması”ndan bahsedi-
lebilmesinin zor olduğunu belirtir:

“Türk sineması birçok yönetmene, ya-
zar ve eleştirmene göre hiç var olma-
mıştır. Elbette birçok film çekilmiştir, 

iyi oyuncular yetişmiştir, uluslarara-
sı ödüller alınmıştır; fakat kendine 
has bir Türk sineması oluşamamıştır. 
Bunda başat neden taklitçi, ikame-
ci, salt kasasını düşünen zihniyettir. 
Yanlış Batılılaşmanın bir başka teza-
hürüdür. Sinemanın uzun süre dev-
let tarafından desteklenmemesidir. 
Erksan’ın Susuz Yaz’ı Berlin’de büyük 
ödülü kazanana dek sinemacılara cid-
di hiçbir destek sağlanmamıştır. El-
bette son yıllarda artan film sayısına 
bakarak hareketlenmeden bahsetmek 
yanıltıcıdır. Film sayısındaki artış bir 
çürüme belirtisidir. Geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de statükonun dışına 

çıkıp iyi filmler yapmaya çalışan yö-
netmenler vardır sadece. Her zaman 
da olacaktır. Eskiden olduğu gibi Ana-
dolu insanını otantikliğiyle kavrayan 
filmler çekilmedikçe uluslararası ba-
şarıdan bahsedilemez.”11

Bişr-i Hâfî
Sanatın zanâatle buluştuğu bir 
diğer önemli yapım Bişr-i Hâfî 
filmidir.

Demirci Cafer Usta: Ne yapıyorsun 
Bişr?

Bişr: Demir dövüyorum.

Demirci Cafer Usta: Soğuk demir 
dövülür mü? Demirin tavı, ocağın ha-
rı gözetmeden olmaz bu iş! Hadi baka-
lım sıva kollarını da şu ateş harlansın 
bir kere. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Bişr-i Hâfî filmi, Türkiye’de çekilen 
tasavvufî ve biyografik bir film ça-
lışması olarak ilklerdendir. Önce 

radyo tiyatrosu olarak yayınlanır 
ve olağanüstü ilgi görür. Akabinde 
çizgi roman olarak Türkiye Gazete-
si’nde tefrika edilir. Yurt içi ve yurt 
dışından sinema filmi yapılması 
talepleri artınca Millî Sinema ku-
ramı ile Türkiye’de ilkleri başlatan 
sinema adamı ve yönetmen Yücel 
Çakmaklı tarafından 1992 yılın-
da sinemaya uyarlanır. Müzikleri-
ni Türkiye’nin yurt dışında yaşa-
yan en önemli caz sanatçılarından 
Okay Temiz, sanat yönetmenli-
ğini Özkul Eren, görüntü yönet-
menliğini ise Çetin Tunca üstlenir. 
Kadroların oluşturulması, çekim 
mekânlarının tespiti, aksesuar ve 
kostümlerin hazırlanması aylar 
alan bu filmin yapımında pek çok 
şehir ve yüzlerce figürasyon görev 
alır. 

Bişr-i Hâfî filmi, 
Türkiye’de çekilen 

tasavvufî ve biyografik 
bir film çalışması olarak 

ilklerdendir.

Yücel Çakmaklı

Bişr-i 
Hâfî 

filminden 
bir kare 



Filmin yapım sorumlularından Ra-
gıp Karadayı ve İbrahim Çalışkan, 
“İfpaş’ın çektiği 150’den fazla film 
içerisinde o dönem şartlarında 
yüksek bütçe ile çekilen ve büyük 
emek verilen ender yapımlardan-
dır.” demişlerdir. Bişr-i Hâfî filmi-
nin hazırlık aşamasında yapımcı 
ve yönetim ekibini en fazla oyun-
cu seçimi zorlar. Yılmaz Zafer, Ne-
vin Aypar, Engin İnal, Kadir Savun, 
Haluk Kurtoğlu, Oktar Durukan, 
Lütfi Seyfullah gibi isimler başlıca 
rolleri üstlenirler.

Abbâsî İhtilâli’nin başladığı yer 
olan ve Abbasilerin iktidarı Emevi-
lerden devraldığı yıllarda, ihtilâlin 
merkezi Merv şehrinde annesiy-
le birlikte yaşayan Bişr, hatırı sayı-
lır bir servetin de sahibidir. Bolluk 
içinde geçen çocukluğundan dolayı 
arkadaş çevresi de bir hayli geniştir. 
Babasının vefatı ile kendisini içki-
ye vermiş ve umarsız bir hayatı ter-
cih etmiştir. Nerede eğlence, oyun 
ve içki varsa Bişr’de oradadır. Çoğu 
günlerini meyhane köşelerinde sı-
zarak geçirir. Annesi ve babasının 
sağlığındaki en yakın dostu olan ve 
amcası gibi gördüğü aynı zamanda 
hâl ehli bir veli olan Demirci Cafer 
Usta ise Bişr’in bu hâline çok üzül-
mektedir. Annesi, biricik evlâdının 

kötü gidişatından kurtulması için 
sürekli dua eder.

Bişr’in en yakınında olan ve sürek-
li birlikte için eğlenen arkadaşı İb-
rahim’in babası oğlunu kötü yola 
sevk ettiği gerekçesi ile Bişr’i De-

mirci Cafer’e şikâyet eder. Demir-
ci Cafer’in Bişr ile konuşması çare 
olamaz. Bir gün yine yağmurlu bir 
gecede sarhoş ve bitkin olarak evi-
ne dönerken çamurlar içinde Keli-
me-i Tevhid yazılı bir kâğıdı ayak-
lar altından alıp, üzerine silerek 
temizler. Eve getirip, güzel kokular 

sürer ve evinin en güzel köşesine 
asar. O gece büyük bir âlim ve ev-
liyâ olan Abdullah bin Mübarek bir 
rüya görür. Gördüğü rüyayı Bişr’in 
amcası fakat aynı zamanda Abdul-
lah bin Mübarek’in de talebesi olan 
Cafer Usta’dan gördüğü bu rüya-
yı Bişr’e anlatmasını ister. Demir-
ci Cafer, meyhaneye gelir. Meyha-
neci Bişr’e Demirci Cafer Usta’nın 
anlattıklarını söyleyince Bişr, ağla-
maya başlar ve yalınayak koşarak 
peşinden gider. Bişr’in ayakkabıla-
rı meyhanede kalmıştır. Geçmişini 
bırakacak ve yeni bir hayata başla-
yacaktır. Demirci Cafer Usta’nın 
dükkânına gelir.

Bişr: Bana bir şeyler oluyor Cafer 
Amca!

Demirci Cafer: Biliyorum.

Bişr: Aklımı oynatır gibiyim. Deliri-
yorum galiba!

Demirci Cafer: Tam tersi 
akıllanıyorsun.

Bişr, Demirci Cafer Usta’dan ken-
disini yanına çırak olarak alma-
sını ister. Usta kabul eder. Çeki-
ci eline alır, örsteki demiri döver. 
Aslında kendi geçmişini dövmek-
tedir, hatalarından pişmanlıkla-
rından demiri ezerek kurtulmaya 

Bişr, Demirci Cafer 
Usta’dan kendisini 
yanına çırak olarak 
almasını ister. Usta 

kabul eder. Çekici eline 
alır, örsteki demiri 

döver. Aslında kendi 
geçmişini dövmektedir, 

hatalarından 
pişmanlıklarından 

demiri ezerek 
kurtulmaya 

çalışmaktadır.

Bişr-i Hâfî 
filminden
bir kare
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çalışmaktadır. Biş’in seyr-i sülûk 
yolculuğu başlamıştır artık. Çeker 
körüğü, vurur çekici, örsün üzerin-
deki demir kıvılcımlar saçarak şekil 
almaya başlar.

Demirci Cafer: Çekici ne bir fazla ne 
bir eksik, tam vaktinde indireceksin! 
Muntazam ve dikkatli. Bak Bişr, gö-
rüyor musun? Şu sert, şu kaba demir 
nasıl inceldi, kavlarından ağır ağır so-
yunup arkada kızıl ibrişimler bıraka-
rak nasıl yeni bir şekle girdi?

Bişr: Evet usta çok değişti, çok güzel 
oldu. Ah bir de ben değişebilsem!

Demirci Cafer: Yanan değişir.

Bişr: Yanmak. 

Demirci Cafer: Yanmak lazım!

Bişr: Yanmak istiyorum usta! Yan-
mak istiyorum, yanmak! Bana yan-
mayı öğret usta!

Demirci Cafer: Çetin işe talipsin!

Bişr: Çetin işe talibim! 

Böylece tâlim ve terbiye süreci baş-
lar: “Haram yeme, harama bak-
ma, kibirli olma, emanete hıyanet 
etme, hain olma, hak yeme, kalp 
kırma!”

Bişr-i Hâfî filminin en büyük deza-
vantajı radyo oyunundan uyarla-
ma olmasıdır. Oyundaki ruh filme 
sirâyet etse de sesli anlatım hayal 
gücüne, görsellik ise realiteye daya-
nır. Görsellikte hayal gücü ortadan 

kalkar. Seyirci gördüğü ile iktifâ 
eder. Çünkü kalp, göze tâbidir. Si-
nema sanatçısının burada yapabi-
leceği, senaryonun ruhuna bağlı 
kalarak dramayı güçlü bir şekilde 
yeniden kaleme almaktır. Biyogra-
fik anlatımın getirdiği zorluklar el-
bette olacaktır. Ancak doğrusu me-
taforlarla ve imgeleri kullanarak 
hikâyeye uygun yeni bir film dili 
oluşturabilmektir. Üstelik önün-
de Mustafa Akkad gibi bir şehid 
yönetmenin çektiği Çağrı (1976), 
Çöl Arslanı (Ömer Muhtar-1981) 
muhteşem yapımlar varken. 

Ancak ülke şartları göz önüne alın-
dığında bir başlangıç filmi olarak 
vasat bir iş olarak nitelendirilebi-
lir. Teknik olarak sesli çekim im-
kânının olmaması ve vesayetçiler 
tarafından oyuncu anlamında am-
bargo uygulanması da işin bir baş-
ka boyutudur. Hatta filmin başlan-
gıcında kurulan oyuncu kastı, dinî 
filmde oyna(t)mak istemeyen sol 
ve İslâmiyet karşıtı sinemacılar ta-
rafından tekrar tekrar yeniden ku-
rulur. Rahmetli Yücel Çakmaklı; 
Oğlum Osman, Kızım Ayşe, Birle-
şen Yollar ve diğer filmlerinde ya-
şadığı oyuncu krizlerinin benzerini 
20 yıldan sonra yine yaşayacak-
tır. Güzümüzde İsmail Güneş’in 
“Kervan 1915” filminde yaşadığı 
da farklı değildir. Zihniyet hiç de-
ğişmez. Çünkü onlara göre mesele 
sanat değildir ve hiçbir zaman da 
olmamıştır. Oyundaki ruh filme 

sirâyet etse de sesli 
anlatım hayal gücüne, 
görsellik ise realiteye 
dayanır. Görsellikte 
hayal gücü ortadan 

kalkar. Seyirci gördüğü 
ile iktifâ eder. Çünkü 

kalp, göze tâbidir.

Mustafa Akkad

Bişr-i 
Hâfî 

filminden 
bir kare 



Zanâat ve zanâat erbabının 7. Sa-
nat Sinema tarafından ele alınma-
sı; bir kültürün, medeniyetin gele-
cek kuşaklara aktarılmasıdır.

Film karakteri oluşturulurken ge-
lir düzeyi yüksek hayâlî “tip”lerden 
ziyâde, elle tutulur, gözle görülür 
yaşayan zanâat sahibi karakterle-
rin kurgulanması, film dili oluştur-
mada yönetmenin işini kolaylaştı-
ran önemli etkenlerdendir. Zanâat 
bilmek ve yapmak öylesine sıradan 
bir uğraş ya da mâlâyâni bir eğlen-
ce değildir. Zanâat toplum için aş-

tır, ekmektir, yemektir, ulaşımdır, 
giyimdir, barınmadır, korunma-
dır, birlikte hareket etme yeteneği, 
terbiyedir, eğitimdir, millet olma 
şuurudur. 

Zanâat o kadar muteberdir ki, ilk 
insan Hz. Âdem aleyhisselam baş-
ta olmak üzere bütün peygamber-
lerin, İslâm âlimlerinin, kralların, 
padişahların çok farklı mesleklerde 
ustalık seviyesinde zanâat sahibi 

insanlar oldukları tarihî kayıtlarda 
mevcuttur. 

Bütün din kitapları ve mute-
ber kaynaklar, ilk insan olan Hz. 
Âdem’in, buğday ektiğini, ev yap-
tığını ve kendisine on suhuf (for-
ma) kitap verildiğini bildirmekte-
dir.12 Görüldüğü gibi ilk insanın, 
dünyanın oldukça tekâmül etti-
ği bir zamanda yaratılmış olduğu, 
dört ayağı üzerinde yürüyen, ma-
ğaralarda yaşayan mahlûklarla hiç-
bir ilgisinin olmadığı apaçıktır. O 
hâlde ilk zanâat sahibi insan aslın-
da Hz. Âdem aleyhisselamdır. Me-
selâ; Hz. Şid (a.s.) dokumacılık, Hz. 
İdris (a.s.) terzilik, Hz. Nuh (a.s.) 

marangozluk, gemicilik ve deniz-
cilik, Hz. İbrahim (a.s.) mimarlık 
ve duvar ustalığı, Hz. İsmail (a.s.) 
avcılığın yanı sıra yetmiş dil bilen 
bir tercüman, Hz. Yusuf (a.s.) sa-
ati ilk bulan, Hz. Zülkif (s.a.) fırın 
ustası, Hz. Davud (a.s.) demircile-
rin pîridir. Basit bir demirci usta-
sı değil, ham demiri işleyip, zırh 
yapan ve düzenli ordular kuran, 
Câlût’un ordularını mağlup eden 
bir kumandandır. 

Ezcümle; Türk sinemasının yeni 
bir “dil” kurabilmek için medeniyet 
eksenli yeni bakış açıları kazanma-
sı elzemdir. 

Bütün din kitapları ve 
muteber kaynaklar, 
ilk insan olan Hz. 
Âdem’in, buğday 

ektiğini, ev yaptığını 
ve kendisine on suhuf 

(forma) kitap verildiğini 
bildirmektedir.
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Bişr-i Hâfî 
filminden bir 
kare
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Demirhan KADIOĞLU



Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimârîlerin en ilâhisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyânın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyle çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtısından
Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musikî gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur'an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk..
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyâsı bu cetlerin,
Beyaz bahçelerinde su seslerinin.

~ Ahmet Hamdi TANPINAR ~

Bursa'da Zaman
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ÇAMURLAMA CESARETİ

DENEME

Cihan AKTAŞ

Yazar



amur altmış yıl ön-
ce olduğu gibi yüz 
yirmi yıl önce de 
bütün İstanbul’un 
meselesiydi, Re-
fik Halit Karay’da 

okumuştuk. Haris Sparitis de “Biz 
İstanbullular Böyleyiz 1906-1922” 
isimli hâtıratında çamurun, kö-
pekler ve hamallarla birlikte Payi-
taht’ın üç niteliğinden biri oldu-
ğunu belirtir (Sparatis, 2011: 62). 
Esasında 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren birbirini takip eden savaş-
lar boyunca yoğun göçlere sahne 
olan İstanbul’a göre dönemin Lit-
ros ve Avas’ında çamur, seyrek nü-
fus nedeniyle nispeten kontrol al-
tında tutulan bir meseleydi.

Esenler’de çamur 1950’lerde baş-
layan göçü takip eden inşâ faali-
yetleriyle çoğaldı. Aynı yıllarda İs-
tanbul’da gerçekleştirilen imar 
faaliyetlerinin oluşturduğu ça-
mur Karay’a altmış yıl öncesinin 

sokaklarını hatırlatmakla kalma-
mış, yaşatmıştı da; 18 Ocak 1958’de 
Yeni İstanbul’da yayımlanan gaze-
te yazısına göre. Esenler’de durum 
daha da vahimdi. Ne yol vardı ne 

asfalt ne de belediye işçiliği; her 
yer tarlaydı. Zemin temel için kazı-
lıyor, çıkan toprak bir kenara yığılı-
yordu. Yağmur yağdığında bu ıslak 
toprak birikintisinin baş belâsı bir 

Ç

Sennett zanâatkârlığın üç temel kabiliyet üzerinde durduğu 
tespitini yapar: “Yerini belirleme” (sınırlama, lokalize etme), 
“sorgulama” ve “açılım yapma” (geliştirme). “Yerini belirleme, 
nesneyi/çevreyi tanımlamak ve somutlaştırmakla ilgili 
olup bu kabiliyetin temelleri çocukluk döneminde oyunların 
rutinleşmesiyle kazanılmaktadır.
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çamur engeli gibi görülmesi için, 
uzak adreslerdeki iş yerlerine ulaş-
ma zorunluluğunun belirgin-
lik kazandığı 1970’leri beklemek 
gerekirdi.

1990’larda gerçekleştirilen altyapı 
çalışmalarıyla çamurun önü alındı. 
Ancak hızını alamayan betonlaş-
ma toprak zeminleri alabildiğine 
azaltacak şekilde sürdü. Artık ko-
lay oluşamayan bir şeydi ama or-
taya koyduğu engeller ve sınırlar, 
gösterdiği âidiyet ve yol açtığı çağ-
rışımlarla çamur, sadece kirli paça-
larla komşu yerleşimde bir okula 
gitmenin sıkıntısını çeken kuşakta 
değil, onların çocuklarında da izler 
bıraktı. 

İlçenin 1950’lerden 90’ların so-
nuna kadar kurtulmaya çalıştığı 

çamur, 2010’ların başında engel-
li gençler için topraklama sevinci 
yaşatacak bir malzeme hâlinde ge-

ri geldi, dernek başkanı Ayşe Mat-
yar’la birlikte katıldıkları bir atölye 
çalışmasında.

Mehmet Sanin döneminde dernek-
te sıklıkla bilgisayar kursları açılı-
yordu, çok geçmeden bütün der-
nek üyeleri bilgisayar öğrenmişti. 
Talepler azaldığında bir üye filog-
rafi kursu açılması teklifinde bu-
lundu. Bir araştırmanın ardından 
Kaymakam Nazım Madenoğlu’na 
bir proje sundular. Madenoğlu’nun 
çok hoşuna gitti filografi kursu fik-
ri, malzeme teminine yardım etti. 
Malzemeler arasında yurt dışından 
gelen özel teller ve çiviler de vardı. 
Kursları takiben gerçekleştirilen 
sergilerde eserler satıldıkça kursi-
yerler de malzemelerini kendileri 
satın alabildiler. Derneğin filografi 
sergisi önce Dörtyol’da belediyenin 
açtığı Ramazan stantlarında yer al-
dı. İstanbul Üniversitesi’nden bir 

1990’larda 
gerçekleştirilen altyapı 
çalışmalarıyla çamurun 
önü alındı. Ancak hızını 
alamayan betonlaşma 

toprak zeminleri 
alabildiğine azaltacak 

şekilde sürdü.

 İstanbul, 
1900’ler



hoca bu çalışmalardan etkilenerek 
yaz tatilinde kursiyerlere seramik 
sanatını öğretmeyi teklif etti. An-
cak Avcılar’a gitmeleri gerekiyor-
du ve servis sıkıntıları vardı. İki 
veya üç yıl sonra Kadir Gecesi sa-
atlerinde kursiyerler Dörtyol’daki 
Ramazan standında aynı hocayla 
karşılaşıp bu konuyu bir kez daha 
konuştular. Bu konuşmayı takiben 
belediyede sosyal işler alanında ça-
lışan müdürlerden birini arayıp 
destek istedi Ayşe Matyar. Süreç 
içinde İstanbul Üniversitesi men-
subu hoca vâsıtasıyla tanıştıkları 
Süreyya Hoca dernek üyelerini Av-
cılar Kampüsü’nde düzenlenen bir 
atölye çalışmasına davet etti. Atık 
kumaş ve iplerden bebek yapımı, 
çini yapımı gibi faaliyetleri tecrübe 
etti kursiyerler bu atölye çalışma-
sında. Daha sonra dernekte Sürey-
ya Hoca’nın katıldığı bir toplantı-
da kursiyerlerin hepsi en çok torna 
çamurunu sevdiklerini belirttiler. 
Kampüsteki atölyede seramik ça-
lışırken bile birbirlerini çamurla-
mış, bundan büyük zevk almışlar-
dı. Ayşe Matyar, Süreyya Hoca’ya, 
öğrencilerden başlangıçta fazla bir 
şey beklememesi konusunda rica-
da bulunmuştu. Kursiyerlerin bir 
sanat öğrenmeleri çok önemli ol-
sa da özellikle çamurun, toprağın 
negatif enerjiyi boşaltma yönünü 
dikkate aldığını söyledi bana. Her 
birinin böylelikle oldukça eğlendi-
ğini gördüğü için de bu denemeyi 
önemsemiş, desteklemişti. 

Seramik yapımı sürecini eğlence-
ye dönüştürmek, kendini sınırla-
rından taşıran şeye onay vermek 
demekti. Atölyede bir oyun hava-
sının keşfi, rastlantısal değil. Sen-
nett zanâatkârlığın üç temel kabi-
liyet üzerinde durduğu tespitini 
yapar: “Yerini belirleme” (sınırla-
ma, lokalize etme), “sorgulama” ve 
“açılım yapma” (geliştirme). “Yeri-
ni belirleme, nesneyi/çevreyi ta-
nımlamak ve somutlaştırmakla 
ilgili olup bu kabiliyetin temelle-
ri çocukluk döneminde oyunların 
rutinleşmesiyle kazanılmaktadır. 
Sorgulama, zanaatkârlığı sürdü-
rülebilir kılan temel duygudur.” 

(Sennett, 2013: 356). Dewey’in 
bir sözüne atıfta bulunur Sennett: 
“Oyun davranışından etkilenme-
yi sürdüren çalışma ise sanattır.” 
(Sennett, 2013: 361).

Sanatı oyunla birlikte var eden bir 
atölyeye çok daha önce katılabilirdi 
engelli gençler elbette ama hiç de-
ğilse daha fazla gecikmediler. “Bir-
birimizi çamurladık,” şeklindeki 
cümlede kendini gösteren çocuksu 
neşe beni çok heyecanlandırdı, bu-
nun sebebini Ayşe Hanım’a ve der-
nek üyelerine anlattım: Esenler’in 
geçmişinde ağır bir çamur meselesi 

var, bunun üzerine çok hâtıra din-
ledim ve benzeri hâtıraları eşza-
manlı olarak Bağcılar ilçesinde ol-
duğu gibi aynı dönemlerde altyapı 
itibarıyla daha bir oturmuş Malte-
pe gibi ilçelerde de dinlemek müm-
kün. Şu var ki Esenler’in rastgele 

göçlere ve kuralsız yapılaşmaya 
terk edilmiş bir yerleşim olması, 
çizmelere veya pantolon paçaları-
na bulaşan çamuru, halk gözünde 
şehrin dışında tutulmanın bir gös-
tergesine dönüştürüyordu. Bilen-
ler yeni gelenlere anlatıyordu oy-
sa, nevzuhur bir yerleşim değildi 
ki Esenler! Ta Bizans çağında uza-
nan tarihindeki ilginç özellikleri 
edebiyat metinlerine de yansıyor-
du. Osman Cemal Kaygılı’nın 20. 
yüzyılın başlarında geçen (1939’da 
yayımlandığında Sait Faik Abasıya-
nık’ın övgüsünü kazanan) ‘’Çinge-
neler” adlı romanında kahramanın, 

Sanatı oyunla birlikte 
var eden bir atölyeye çok 

daha önce katılabilirdi 
engelli gençler elbette 
ama hiç değilse daha 
fazla gecikmediler. 

Richard Sennett
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‘’Koca İstanbul’da, bu kadar hoş bir 
yer görmedim,’’ (Kaygılı 2019: 87) 
diye temiz havası ve doğasını öv-
düğü Litros, Esenler’in ta kendisi. 
Tarihî zenginlikleri de apaçık or-
tadayken, Anadolu’daki büyük bir 
nüfusun İstanbul’a yerleştiği dö-
nemde bu nüfustan payına düşe-
ne de yüksünmeden kapılarını aç-
tığı hâlde, nasıl olur da işte bunca 
yakınken hiç yokmuş muamelesi-
ne tâbi tutuldu? Eksik olan neydi? 
Orda bir halk var uzakta, o halk bi-
zim milletimizin bir parçasıysa, na-
sıl bilmezdik? 

Çamur, 1980’lerde tıp öğrencisi 
olarak birkaç yıl Esenler’de yaşa-
yan Hatice Gazel’in ifâdesiyle “Bir 
halkanın dışında tutulma”nın ha-
yatı zorlaştırırken ufku da gölge-
leyen sonuçlarından biriydi. Beri 
taraftan benzeri bir çamur usta se-
ramik sanatçısı Alev Ebuzziya için 
devam ettiği üniversitenin sınav-
larına hazırlanırken keşfettiği bir 
“şifâ” sebebiydi. 

“Beynim çok yoruluyordu, o arada 
bir arkadaşım, ‘‘Beyninin yorgun-
luğunu fizikî yorgunluk alabilir. 
Git biraz da seramik yaparak yo-
rul,’’ dedi ve Füreya Koral’ın atölye-
sine gittim. Füreya Hanım’ın atöl-
yesinde, seramik babında hiçbir 

şey öğrenmedim ama en önemli 
şeyi öğrendim; o şekilde yaşamak 
istiyordum. Kesinlikle bir atölye-
de yaşamalıydım. Hemen filolojiyi 
bıraktım.”

Engelliler Derneği’nin kampüste-
ki faaliyetinde ise çamur sokak-
larda artık görülmeyen çamur, sa-
natsal bir faaliyetin malzemesi 
olarak belirmişti kursiyerlerin el-
lerinde. Dernek Başkanı Aziz Ar-
kan “Benim tekerlekli sandalye-
min ayağının takılıp da kırıldığı 

çamur derneğimizde bir sanat ese-
rine dönüştü.” diye ifâde etti bu 
başkalaşımı. 

Ayşe Matyar 2019’da İzmir’e ta-
şındı, 2020’de salgın başladı ve 
dernek bir süreliğine kapalı kaldı, 
hâliyle sanat faaliyetlerine de ara 
verildi. Salgın döneminde dernek 
yönetimi en azından evinden çıka-
mayan üyelerine gıda desteği sağ-
lamaya çalıştı. 19 Nisan 2022’de 
aradığımda, derneğin sanat alanın-
da en fail üyelerinden biri olan Zu-
hal Haber’in 1 Aralık 2019’da vefat 
ettiğini öğrendim Aziz Arkan’dan.

Zuhal Haber’in ailesi 1998’de Esen-
ler’e taşınmıştı. Ortopedik Engelli-
ler Derneği’ne 2012’de önce anne-
si getirmişti onu, sonra tek başına 
gelip gitmeye başladı. Derneğe ön-
ce bilgisayar kursu için gelmişti, ar-
dından filografi, ayna işleme sanatı 
ve çini stilistliği kurslarına devam 

Çamur, usta seramik 
sanatçısı Alev 

Ebuzziya için devam 
ettiği üniversitenin 

sınavlarına 
hazırlanırken keşfettiği 

bir “şifâ” sebebiydi.
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etti. Haber, sonraki yıllarda birçok 
sergi ve fuara, workshop’a katıl-
dı. Bu programların medyaya yan-
sıyan fotoğraflarında yüzündeki 
mutluluk fark ediliyor. Ayşe Mat-
yar dernekte bana onun, bir stant-
ta ilk filografi tablosu satıldıktan 
sonra, hayatında ilk kez kendi ka-
zandığı parayla annesine Anne-
ler Günü hediyesi almanın mut-
luluğunu yaşadığını anlatmıştı. 
Dernek, Zuhal Haber gibi pek çok 

gence varlığındaki potansiyelleri 
fark etmenin yollarını açtı. Geçen 
zaman içinde kampüsteki atölyede 
gerçekleşen “birbirini çamurlama” 
deneyiminin kursiyerlere cesaret 
kazandırdığı ve onları çeşitli sanat-
lar alanında öğrenmeye teşvik etti-
ği söylenebilir. Matyar’ın gözlemle-
ri de bu doğrultuda:

“Çocukların çoğunda becerememe 
korkusu vardı, başkan olduğum 

dönemde bu dernekte ben yapa-
mam ben beceremem şeklindeki 
sözleri yasaklattım. İlk başta oyun-
la başladık bu seramiğe sonra sa-
nat eserlerine kadar gittik, iki yıl 
üst üste Taksim Meydanı’nda bu-
lunan Maxi’de usta seramik sanat-
çıları arasında tek engelli derneği 
olarak sergide yer aldık ve bu TRT 
Haber’de konuşuldu.” 
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ŞEHİR VE ÇÖMLEKÇİLİK

MAKALE

Doç. Dr. Serap ÜNAL

  Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı



ehir ve çömlekçi-
lik! Ne kadar alâka-
sız geliyor değil mi? 
Sanki sanat şehrin, 
zanâat ise köyün, 
kasabanın ürünü-

ymüş gibi. Oysa ne güzel olurdu 
sanatın da zanâatın da estetik ve 
kültürel bütünsellikle kırsaldan 
şehre, şehirden kırsala birlikte yü-
rümesi. Ülkemizin eşsiz arkeoloji 
ve etnografi zengini coğrafyasının 
belki de en öksüz zanâatıdır gele-
neksel çömlekçilik. Yanı sıra, ilk 
endüstriyel üretimdir, çağdaş se-
ramik endüstrisinin, modern se-
ramik sanatının ilk çıkış noktası-
dır. Arkeologların deyişiyle yazısız 
zamanların dilidir. Çömlekçi çar-
kı öylesine değerli bir buluştur ki, 
ilk endüstriyel üretimdir, Childe, 
çömlekçi çarkının devinimli tüm 
araçların ilham kaynağı olduğu-
nu öne sürer. Her şeyden önce, 
Platon’dan günümüze tüm sema-
vi dinlerde dört temel yaşam ele-
manı (Anâsır-ı Erbaa/Dört Unsur) 

olarak kabul gören, “hava, su, top-
rak ve ateşin” insan mârifetiyle bü-
tünleşik bir yapıda oluşturduğu 
pişmiş toprak (çanak çömlek) üre-
timi, günümüzde direnerek de ol-
sa yaşayan yaklaşık 9000 yıllık bir 
Anadolu kültürüdür. 

Çömlekçiliğin Kökeni
İnsan var olma mücâdelesi verir-
ken ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk ba-
samaklarındaki yaşamsal alanında 
gerekli olan yardımcı âletler, var 
oluşla birlikte onun zekâsıyla ya-
ratıldı. İnsanlık ilk olarak yaşama 

Ş

Picasso tornada biçimlendirilmiş figürleri alarak onları 
katladı, sıkıştırdı, üfledi, toprağın nefes aldığını hissetti ve ona 
saygıyla yanaşarak şekillendirdi. Kil onun parmakları altında 
uysal bir hâle geldi. 
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tutunmak amacıyla beslenmek ve 
barınmak için gereksinimi olan 
âlet, araç ve gereçleri çağlar boyu 
geliştirerek üretti. İnsanlığın Ön 
Asya coğrafyasında, Anadolu’da 
görüntü veren en eski varlığı ve 
yerleşmeleri, Paleolitik Dönem’in 
(MÖ yaklaşık 1.000.000-9600) 
başlarına kadar uzanır. Paleoli-
tik Dönem’in üç evresinde de (Alt, 
Orta ve Üst) insanlar mağaralarda 
barınıp, doğada rahatça elde edile-
bilen iri taşlardan kaba âletler ya-
parak yaşamlarını kolaylaştırmış-
lardı. İnsan türünün, günümüzden 
30-40 bin yıl öncesi “Homo sa-
piens neanderthalensis”den düşü-
nen insan da dediğimiz “Homo sa-
piens sapiens” türüne dönüşümü 
ile taş âletler daha da geliştirilmiş, 
kemikten iğne gibi delici âletler 
kullanıma sokulmuştur. Ayrıca av 
hayvanları ve av sahnelerini betim-
leyen mağara resimleriyle düşünen 
insanın sanatsal yanının da orta-
ya çıktığı ön görülmektedir. Özel-
likle Hallan Çemi, Çayönü örnek-
lerindeki Paleolitik Dönem’in sonu 
(Epi-Paleolitik/Mezolitik) bulun-
tular olan taştan kaplar, gelişmiş 
taş âletler, planlı taş konut örnek-
leri, daha gelişmiş farklı bir sosyal 

düzeni ve yeni bir çağın (Neolitik 
Çağ, MÖ yaklaşık 9600-6000) ge-
lişini işaret etmektedir. Neolitik 
Dönem ise insanın topluluklardan 
topluma doğru yol aldığı, bitkileri 
kültüre aldığı, hayvanların evcil-
leştirildiği, ailelerin ocak başında 
toplanıp ev mevhumunun gerçek-
leştiği, “çanak çömlek kültürünün” 

başladığı, insanlığın ilk devrimi de-
nilen ve aynı zamanda modern in-
sanın başlangıcı sayılan çok önemli 
bir aşamaydı.

Besinlerin hazırlanmasından ma-
yalanmasına, pişirilmesinden de-
polanmasına kadar farklı işlevler 
ya da süs eşyası olarak kullanılan 

her türlü kap kacak “çanak çöm-
lek” başlığı altında toplanmakta-
dır. Arkeolojide yaygın olarak kul-
landığımız çanak çömlek tanımı 
her ne kadar günlük kullanım di-
linde “kap kacak” olarak genel bir 
adlamayla karşılık bulmakta ise de 
bunlar da daha çok kullanım ala-
nına göre farklılaşmakta ve tes-
ti, güveç, çömlek, çanak, saksı 
gibi farklı adlar yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Türkçenin bilim di-
li olarak gelişmesine önem veren 
Prof. Dr. Hamit Zübeyr Koşay ta-
rafından, arkeolojik açıdan büyük 
önem taşıyan çanak çömleğin kı-
rık parçaları için “cıncık” ve çeşitli 
kap biçimleri için de “çömçe” gibi 
Anadolu’da yerel olarak kullanılan 
adlamalar önerilmiştir. Ancak bu 
tür adlamaların tanımı, kapsamı 
bölgeden bölgeye değiştiğinden, 
ilgi çekmesine karşın genel kabul 
görmemiştir. Bu bağlamda Pre-
historya Ana Bilim Dalı’nda Halet 
Çambel ve Ufuk Esin’in 1965-1968 
yıllarında düzenlediği arkeoloji te-
rimleri sözlük çalışmasında “sera-
mik” ya da “keramik” karşılığı ola-
rak “çanak çömlek” kullanılmasına 
karar verilmiştir (Özdoğan, 2019: 
233).

Besinlerin 
hazırlanmasından 
mayalanmasına, 
pişirilmesinden 

depolanmasına kadar 
farklı işlevler ya da süs 
eşyası olarak kullanılan 

her türlü kap kacak 
“çanak çömlek” başlığı 

altında toplanmaktadır.

Resim 1: Erken 
Kalkolitik Dönem 

Hacılar I (solda) 
Çömlekleri, 

Kuruçay 
EKD Çömlek 

Buluntuları(sağda) 
(Refik Duru, 2008: 

86-76)



Akeramik (seramiksiz) Neolitik 
sonrası, MÖ 7000’lerde dönemi 
ikiye ayıran ve yeni bir dönem olan 
“Çanak Çömlekli Neolitik Dönem-
de” insanlık pişmiş toprağı keş-
federek yeni bir hamle daha yap-
mıştır. Bu dönemde toprağın ve 
plastik bir malzeme olan kilin şe-
killendirildikten sonra ısıl yöntem-
le sertleştirilerek işlevsel kaplar 
yapılması yeni bir kültürü oluş-
turmuştu. Bütün gelişmelerde ol-
duğu gibi, çanak çömlek yapımına 
başlanması da sosyal davranışla-
rın değişime uğramasına neden 
olmuş ve artık bu sosyal davranış-
lar insan hayatının temel taşları 
olan ev ve ocak etrafına daha çok 
odaklanmaya başlamıştır (Sagona, 
2009: 104). Pişmiş toprak tekniği 
geliştikçe, kap formlarında ve be-
zeklerinde de sanatsal dokunuşlar 
görülmektedir.

Yeni sosyal yapıda artık kadın da-
ha da önemlidir. Bu süreç, feminen 
özelliklerinden ve becerilerinden 
kaynaklı olarak kadını ön plana çı-
karmıştır. Zîra kadın, yapacağı ye-
meği pişirmek ve erzak muhafaza-
sı için kaplara gereksinim duymuş, 

çömlek şekillendirmiş (arkeolojik 
bulgular ve yazınlar ilk çömlekçi-
lerin kadın olduğunu söyler), bu 
süreçte toprakla özdeşleştirilmiş, 
üretkenliği ile doğurganlığının da 
göz önüne alınmasıyla saygınlığı-
nı artırmış ve bereket simgesi be-
timiyle kilden figürinleri yapılarak 
kült kapsamına alınmıştır.

Anadolu Neolitiğinin öne çıkan 
bölgelerinden Göller Bölgesi (Ha-
cılar, Kuruçay, Höyücek vb.) ve 
Konya ovası kültürü (Çatalhöyük) 
bu dönemin en güzel pişmiş top-
rak eserlerini vermiştir. Neolitik-
te başlayan seramik serüveni geli-
şerek Kalkolitik Dönem’de devam 
etmiş, Tunç Çağı’nda da “çömlek-
çi çarkı’nın” bulunmasıyla (MÖ 

3500, Uruk) formlar daha estetik, 
bezemeler daha sanatsal ifâdelere 
bürünmüştür.

İlk ve Orta Kalkolitik Dönem’de 
(MÖ yaklaşık 6000-4000) ise, piş-
miş toprak kaplar estetik ve işlev-
sellik açısından daha da geliştiril-
miş, kap yüzeylerinde fark edilir 
biçimde değişiklikler gözlenmiştir. 
Bu dönem çanak çömleklerde açkı 
(perdah) uygulaması, çok renklilik 
ve bezemeler dikkat çekmektedir. 
Dönemsel araştırmalar yapan bi-
lim insanlarınca tarihleme açısın-
dan nispeten karmaşık bir süreç 
olarak addedilen bu dönemlerin 
önemli yerleşmeleri, Bereketli Hi-
lal (Levant/Kenan) kültür havza-
sından kuzeye doğru uzanan Obe-
id ve Halaf kültürünün Anadolu’ya 
devamı niteliğindeki yerleşmelerde 
önceki döneme göre daha gelişmiş 
çanak çömlek örneklerine rastla-
rız. Kalkolitik Çağ’ın tüm evreleri-
ni temsil eden yerleşmeler, Anado-
lu’nun hemen hemen tüm sathına 
yayılmıştır. Canhasan ve Hacılar 
çanak-çömlekleri döneminin en 
iyi örneklerini sunmaktadır (Ünal, 
2022: 11). Çarklı çömlekçiliğin 

Kalkolitik Çağ’ın 
tüm evrelerini temsil 

eden yerleşmeler, 
Anadolu’nun hemen 
hemen tüm sathına 

yayılmıştır.

Resim 3: 
Pişmiş Toprak, 
Stilize edilmiş 
İdol, Eski 
Tunç Çağı, 
Ahlatlıbel
(Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi)

Resim 2: 
Neolitik Dönem, 

Çatalhöyük, 
Pişmiş toprak, Ana 
Tanrıça Heykelciği

(Anadolu 
Medeniyetleri 

Müzesi)

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2022-19 ‹ 114 115 ›MAKALE



Anadolu’da batıya yayılımı ile çöm-
lekçilik, estetik bir işlevsellikle 
kullanım kaplarında sanatsal gö-
rünüm kazanmıştır. Tunç Çağı ev-
relerinden Hitit Dönemi’nin, gaga 
ağızlı testileri, ince cidarlı  kırmızı 
açkılı seramikleri, Frig Dönemi or-

tası göbekli kaplar, makara kulplu 
kâseler ve daha nice riton, depas, 
kantharos   vb. formlarda çanak 
çömlek buluntular,  bugün müzele-
rimizi süsleyen Anadolu kültür ta-
rihinin güzide sanat eserleridir.

Anaların Anadolu’su 
Kim bilir belki de Anadolu, adını 
binlerce yıllık analarından almış-
tır. Belki de derken, aslında örtüş-
müyor da değil. Meselâ Melaart, 
Çatalhöyük’ü merkeze alarak Ana 
Tanrıça figürinlerinin ana vatanı-
nın Anadolu olduğunu söyler. Ça-
talhöyük kadın heykelcikleri ay-
nı zamanda, Kybele’nin Magna 

Mater’in de anasıdır. Kültsel özel-
lik yüklenen bu figürinler prehis-
toryanın belli dilimlerinde doğur-
ganlık dolayısıyla üretim, bolluk, 
bereket sembolleri olarak benim-
senmiş, tinsel ve dinî ritüellerin 
simge objesi olmuştur.

Anadolu’nun Neolitik Çağı’ndan, 
özellikle Çatalhöyük yerleşmesin-
den gelen malzeme, Anadolu’nun 
Ana Tanrıçası’nın varlığının MÖ 

6000’e dayandığını gösteren ka-
nıtlar olarak ilân edilmiştir (Rol-
ler, 2013: 22). Anadolu insanının 
ürettiği bu heykelciklerin, plastik 
özellikli bir ham madde olan kil-
le şekillendirme pratiğinin art-
ması, sanatsal anlatımlarını daha 
zenginleştirmiştir.  Bugün bu bu-
luntuların Türkiye’de ve dünya-
da müzelerde Prehistorik eserler 
olarak değer görmesinin bir diğer 
nedeni de pişmiş toprağın çöm-
lekçilikle birlikte figürinlerde şekil 
bulan sanat objeleri olmasıdır.

Tarih Boyunca 
Çömlekçilik Sanatın 
Neresinde?
Tarih öncesi dönemlerden günü-
müze ulaşan pişmiş toprak eserler 
sanat eseri sayılabilir mi?

Tarih öncesi (Prehistorik) dö-
nemlerin sanat olarak ifâde edi-
len betimlerini kuşkusuz Zeitgeist 
(zamanın ruhu) kapsamında de-
ğerlendirmek daha doğru olacaktır. 
Konu edilen dönemlerin eserlerini 
güncel sanat ve estetik bakış açısıy-
la görmek elbette doğru sonuçlar 
ortaya çıkarmayacaktır. Çünkü sa-
nat, hangi çağda yapılmış olursa ol-
sun, kendi kültür döneminin este-
tik algı düzeyi ve anlayışına koşut 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

Kim bilir belki de 
Anadolu, adını binlerce 

yıllık analarından 
almıştır.

Resim 5: 
Karacasu 
Çömlekçiliği

Resim 4: 
Gökeyüp’te 
Yaşamakta 

Olan İlk Tür 
Çömlekçilik 

(URL1)



Prehistorik eserler çağdaş estetik 
bakışla değil, kendi dönemlerinin 
çağdaşları arasında göreceli olarak 
ele alınmalı ve kültürel miras öğe-
leri olarak değerlendirilmelidir.

Bu konuda çağdaş sanat eleştir-
menlerinin farklı önermeleri ol-
sa da kültür bilimcilerin neredey-
se tamamı sanatın insanla birlikte 
var olduğunu kabul ederek, ister 
dinsel, isterse tinsel olsun işlevsel 
olan olmayan, insan düşününden 
var edilen tüm bezeme, resim ve 
hatta mimari oluşumları sanat ola-
rak kabul ederler. 

Vizyoner yönlü arkeolojik çalışma-
larda, kazı ekibinde sanatçılara da 
yer verilmektedir. Bunun amacı, 
bulguları ifâde etme sürecine kat-
kıda bulunmalarını sağlamaktır. 
Ian Hodder’e göre burada amaç, 
9000 yıl önceki Çatalhöyük “sana-
tının” rolüyle ilgili soruları yanıtla-
mak çabasıdır. Sanatçılar, estetik, 
çerçeve ve uzman üretimi alanla-
rında çağdaş önerilerini getirirler. 
Orda yapılan sanat mıydı? Bu sa-
natın rolü neydi ve biz onu nasıl 
yorumlayabiliriz? Sözü edilen sa-
nat günümüzün estetik duyarlılı-
ğı ile açıklanacak bir türden sanat 
değil. Ancak bu nesnelerin este-
tik boyutu olmadığı anlamına gel-
mez (Hodder, 2017: 41). Çatalhö-
yük ve Hacılar’daki seramikler çok 
başarılı olup insanlığın seramik 
konusunda ortaya koyduğu ilk sa-
nat yapıtlarıdır. Bu ören yerlerinde 
ortaya çıkarılan, âdeta anıtsal bo-
yutta çok ilginç bezemelerle süslü 
seramik kaplar, o zamanın dünya-
sında ön sırada yer alan eserlerdir. 
Çok renkli olan bu çömlek kaplar 
biçimleri ve desenleri yönünden 
gerçekten göz alıcıdırlar (Akurgal, 
1997: 144). Binlerce yıllık pişmiş 

toprak objeler, çanak çömlekler sa-
dece dönemlerinin sanatsal eserle-
ri olarak değerlendirilmemiş, aynı 
zamanda önemli ölçüde günümü-
ze sosyokültürel bilgiler içeren ve-
rileri aktarmıştır. Birbirini izleyen 
dönemlerin ölçütü, çanak çömle-
ğin ve küçük nesnelerin tipolojisiy-
le belirlenip dönemlerin adı geçici 
olarak kondu (Lloyd, 1998: 17).

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarih-
sel ve kültürel bir vizyon içerisinde 

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üye-
si “Doçent Feridun Kurt Andol-
sun” 1938 yılında yaptığı çalışma-
da “Çanak Çömlek” kültürünün 
arkeoloji ve sanat boyutuna son 
derecede önem vererek değinmiş, 
döneminin ifâde ve yazımı ile;  
“Çömlek sanğatının her münferit eş-
yası, her tek numunesi, sanğatkar 
insan ellerinden dökülmüş bir eser-
dir… … çömlek ve çanak sağnatının 

Sanatçılar, estetik, 
çerçeve ve uzman 

üretimi alanlarında 
çağdaş önerilerini 

getirirler. Resim 6: Isparta 
Çömlekleri

Resim 7: 
Geleneksel 
Göller Bölgesi 
Testileri
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veya sağnatlarının tecelliyatı, üze-
rinde işleyebileceğimiz, pek zengin 
bir malzeme kaynağıdır. Ve kırık dö-
kük parçalar halinde dahi olsa, yine 
her parça orjinal bir sağnat işi oldu-
ğundan, çömlekçiliğin, bize tarihten, 
gelmiş-yaşamış-ve-göçmüşten haber 
veren şehadeti, belki sair hiç bir in-
san vesikasının mümkün kılamadı-
ğı, daha şümullü ve çok daha isabetli 
hüküm jenarilizasyon formülasiyon-
larını temin eder.” diyerek cumhu-
riyetin ilk yıllarında pişmiş toprak 
kültürünün önemine ve arkeoloji-
ye vereceği desteğe vurgu yapmış, 
ayrıca “.. o kültür sanat ki, bugünkü 
kültür ve sanatımızın direkt kökü ve 
kaynak ilhamıdır.” demiştir (Andol-
sun, 1938: 14). Günümüzde belki 
hâlâ çanak çömlek adı altında za-
man zaman küçümsenen derin bir 
kültürel kökenin, bundan 80-90 yıl 
öncesinde bu denli önemsenme-
si, yaşadığımız kültür coğrafyası-
nın ürettiği değerler dizini içinde 
önemli bir hatırlatmadır.

Anadolu’da Yaşamakta 
Olan Kırsal 
Çömlekçilik
Çömlekçilik Anadolu’da Gökeyüp, 
Sorkun, Dölek vb. merkezlerde ilk 
çarksız hâli ile çarklı çömlekçilik 
olarak da ülkemizin birçok yerinde 

“yaşamakta olan ilkel çömlekçilik” 
olarak direnerek de olsa yaşama-
ya/yaşatılmaya devam etmektedir. 
Başlangıcından beri bir zanâat bi-
çimi olarak üretim eylemseli faz-
la değişime uğramaksızın süre-
gelen çömlekçilik, kendini tüm 
Anadolu’da ve özellikle Göller Böl-
gesi’nde arkeolojik ve etnografik 
anlamda çok aktif olarak göster-
mesine rağmen günümüze ulaşan 

birkaç merkez dışında yok olmuş 
durumdadır.

Anadolu çömlekçilik merkezlerin-
de yapılan araştırmalarda dikkat 
çeken önemli husus, bu bölgele-
rin genellikle Neolitik ve Kalkolitik 

dönemleri yaşayan alanlarda yer 
almasıdır. Zîra takip eden dönem-
lerde belki ekolojik nedenlerden 
ötürü kesintiye uğrasa bile bu alan-
larda yaşamın, dolayısıyla çömlek-
çiliğin kesintisiz devam ettiği ön-
görülebilir. Anadolu’da yaşamakta 
olan kırsal çömlekçiliğe bu açı-
dan bakmak bile pişmiş toprak 

“Çömlekçiliğin, bize 
tarihten, gelmiş-

yaşamış-ve-göçmüşten 
haber veren şehadeti, 
belki sair hiç bir insan 
vesikasının mümkün 

kılamadığı, daha şümullü 
ve çok daha isabetli 

hüküm jenarilizasyon 
formülasiyonlarını 

temin eder.”

Resim 8. 
Bauhaus 
Dornburg 
Seramik Atölyesi 
(URL 2)

Resim 9. 
Devlet Tatbiki 

Güzel Sanatlar 
Y.O. Seramik 

Atölyesi, 1973 
(Prof. Şebnem 
Temir Arşivi)



kültürünün, kültür mirasımızın ne 
denli önemli bir hazinesi olduğu 
anlaşılacaktır. Bu nedenle konuya 
salt sosyal ve ekonomik yaklaşım-
lar paralelinde bakılmamalıdır. Zî-
ra yitip gitmekte olan, binlerce yıl-
lık geçmişe dayanan bir geleneksel 
el sanatıdır. “Somut Olmayan Kül-
tür Mirası” kapsamında, yakla-
şık 9000 yıllık bir Anadolu gelene-
ği kendi hâline bırakılmamalıdır. 
Resmî katkılarla da desteklenip 
canlandırılabilecek olan bu önemli 
kültür mirasımız, kuşkusuz yok ol-
ma sürecinden kurtarılacak, yaşa-
yan millî folklor değerleri arasında 
yer bulacaktır. 

Zanâat Sanat 
İkileminde 
Çömlekçilik
Antik Çağ’dan itibaren güzel ola-
nı arama, bulma ve tanımlama 
çabalarıyla birlikte, estetik/sanat 
betimleri, kavramsal olarak ve ku-
ramsal biçimde geniş olarak yapıla-
gelmiştir. İnsanın tüm duyuların-
dan türeyen, tatmin ve faydayı da 
içeren toplumsal beğeni kavramı, 
zamanla fiziksel tatmin ve fayda-
dan ayrışarak, duyguların baskın 
olduğu hayal gücünün ürettiği, “es-
tetik” adı altında farklı bir beğeni 
alanı yarattı (Ünal, 2021: 197). Ba-
umgarten’nin “Aesthetica” (1750) 
yapıtında ilk defa teknik bir terim 
olarak kullanılan estetik, genel an-
lamı içeriğinde Antik Dönem’den 
itibaren filozofların düşünsel ala-
nında yer almıştır. Bütün insanlık 
tarihi boyunca var olan sanatsal ve 
estetik anlayış, ilk çağlardan itiba-
ren özellikle felsefede birçok düşü-
nürün birbirini tamamlayıcı ya da 
karşıtı önermeleri ve sınıflandırıl-
malarıyla günümüze değin var ol-
muştur. Felsefî açıdan üç temel 
sorunun öznesi olan; ‘Doğru’, ‘iyi’ 
ve ‘güzel’, dolayısıyla ‘epistemolo-
ji’, ‘etik’ ve ‘estetik’ olarak üç temel 
disiplini oluşturur. Estetik nesne 
nedir diye düşündüğümüzde, nes-
nenin öznesiz olamayacağını, ay-
nı şekilde öznenin de nesne olma-
dan olamayacağını görürüz (Ünal, 
2021: 198).

Süje ve obje diğer bir deyişle öz-
ne ve nesne ilişkisine öznelliği ve-
ya nesnelliği öne alarak bakan fi-
lozoflar olduğu gibi her ikisine de 
ortak değerleri ile bakan filozoflar 
mevcuttur. Örnek olarak Sofist-
lerin ve Empiristlerin (deneycile-
rin) estetik anlayışları öznellik ze-
minindedir. Diğer taraftan idealist 
ve rasyonalist düşüncenin önem-
li temsilcilerinden Kant, Platon ve 
Hegel’in genel olarak bireysel öz-
nelliği aşan bir estetik anlayışını 
savunduğunu görürüz. 

İnsan öznelliği açısından evren-
sel ve zorunlu olan zihinsel bir du-
rumda karşımıza çıktığı için ide-
alist ve rasyonalist düşünürler 
estetik beğeniyi idealist ve rasyo-
nel bir tabanda açıklarlar. Örneğin, 
Platon güzellik fenomenini ken-
di idea anlayışı bağlamında açık-
lar ve tüm güzel şeylerin güzellik 
ideasından pay aldıkları oranda 
güzel olduğunu söyler. İnsanların 
güzellik konusundaki farklı değer-
lendirmeleri ve yargıları, güzellik 
anlamında güzelliğin, yani ideal 
güzelliğin farklılığından değil in-
sanların güzel ideasından aldıkla-
rı payın farklılığından kaynaklanır 
(Orman, 2014: 49-50).

“Sanatçı” ve “zanâatçı” kelimele-
ri 18. yüzyıldan önce birbirleriy-
le aynı anlamda kullanılıyordu. 
18. yüzyılın sonuna gelindiğinde 
ise “sanatçı” kelimesiyle “zanâatçı” 
kelimesi birbirinin karşıt anlamlı-
sı hâline gelmişti; “sanatçı” güzel 
sanat eserlerinin yaratıcısı olarak 
kullanılırken, “zanâatçı” sadece fay-
dalı ya da eğlenceli şeyler yapan bi-
risi olarak ifâde ediliyordu (Shiner, 

Antik Çağ’dan itibaren 
güzel olanı arama, 

bulma ve tanımlama 
çabalarıyla birlikte, 

estetik/sanat betimleri, 
kavramsal olarak ve 

kuramsal biçimde geniş 
olarak yapılagelmiştir.

Resim 10: 
Wedgwood 
Seramikleri 
(URL 3)
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2004: 24). Sanat ve zanâat, dolay-
sıyla sanatçı ve zanâatçı sözcükleri, 
kavramsal olarak estetik sözcüğüy-
le birlikte özellikle 18. yüzyıl son-
rası kavram kargaşası içine girmiş-
tir. Sanatçıyla zanâatçının, estetik 
olanla işlevsel olanın birbirinden 
ayrı tutulması sonucu oluşan bö-
lünme tam da bu dönemde ortaya 
çıkmıştır.

Shiner’e göre; 18. yüzyıl, eski sa-
nat düşüncesini güzel sanat ve 
zanâat şeklinde ikiye ayırmış, 19. 
yüzyıl ise güzel sanatları şeyleştir-
miş bir “Sanata”, bağımsız, ayrıca-
lıklı bir ruh hakîkat ve yaratıcılık 
alanına dönüştürmüştü. Benzer 
şekilde, daha önce 18. yüzyılda 
zanâatçıdan zaten kesin biçimde 
ayrılmış olan sanatçı kavramı da 
artık insanlığın en yüksek tinsel 

uğraşlarından biri olarak kutsal-
laştırılıyordu. Yüzyılın sonuna ge-
lindiğinde sanatçıyla zanâatçı, an-

lamsallığının yanı sıra uygulama ve 
ilişki yönünden de birbirinden ay-
rılmıştı. Öte yandan zanâatçının 
statüsü ve imgesi ise gerilemeye 

devam ederken, sanayileşme yü-
zünden birçok atölye kapanmaya 
zorlandı. On binlerce küçük atöl-
yenin ortadan kalkması önü alına-
mayacak bir süreçti. Bu geleneksel 
atölyelerin, her geçen gün iyice si-
linerek en sonunda tamamen or-
tadan kalkmış olan dört belirleyici 
özelliği vardı. Birincisi, bunlar bir 
araya gelerek zanâatın sanatını ya 
da gizemini oluşturan yaratıcılık, 
bilgi ve beceri üzerine inşâ edilmiş 
mahrem hiyerarşilerdi. İkincisi, 
belli bir iş bölümü olsa da çıraklar 
üretimin, tasarımdan son aşamaya 
kadar bütün aşamalarını görürdü. 
Üçüncüsü, telaşsız bir çalışma or-
tamı vardı. Son olarak, işin büyük 
bir kısmı el âletleriyle ve nesilden 
nesile aktarılmış tekniklerle yapılı-
yordu (Shiner, 2004: 313).

Tüm bu süreçte, seramik/çömlek-
çilik de artık yepyeni bir evreye 
yol alıyordu. 20. yüzyıl başların-
da küçük çaplı üretim yapan çöm-
lek atölyeleri ve zanâatkârları çok 
farklı bir hiyerarşik yapının içinde 
yer aldılar. Buradan da yolları “be-
auxarts”a (güzel sanatlar) çıkacaktı 
(Ünal, 2021: 204).

Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Av-
rupalıların kolonilerden sağladıkla-
rı ucuz iş gücü ve değerli madenle-
rin yarattığı zenginlik yeni icatlara 
yol açmış, bu icat ve buluşlar baş-
ta buhar makinelerinin fabrikala-
ra evirilmesi, sermaye yığılmasına 
ve bu sermaye fazlası da takip eden 
yüzyılda Sanayi Devrimi’nin önü-
nü açmıştır. Adına devrim denilen 

Sanat ve zanâat, 
dolaysıyla sanatçı ve 
zanâatçı sözcükleri, 

kavramsal olarak 
estetik sözcüğüyle 

birlikte özellikle 18. 
yüzyıl sonrası kavram 

kargaşası içine girmiştir.

Resim 11: 
Peter Voulkos, 
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bu sert endüstriyel dönüşüm, tüm 
yaşam biçimlerini etkilediği gibi 
şüphesiz sanat ve sanatsal üretim 
anlayışını da etkileyecekti. Nite-
kim estetik kaygıdan uzak salt top-
lumsal amaçlara yönelik Rus Kons-
trüktivizmi ve sanatla zanâatı bir 
araya getirmeyi amaçlayan Alman 
Bauhaus Okulu, farklı ve yeni bir 
sanat anlayışı oluşturdular. Alman-
ya’da ‘geleceği inşâ etmek‘ amacıyla 
kurulan Bauhaus Okulu aynı Rus 
Konstrüktivistler de olduğu gibi 
estetik hedeflerden çok toplumsal 
hedeflere yönelmiş bir yapı olarak 
şekillenmiştir.

Endüstrinin etkileri pek çok ülkede 
yaşam şartlarını büyük oranda de-
ğiştirmişti. Toplu üretimin, insanî 
değerleri düşünerek topluma uy-
gun biçimde tasarlanması gereki-
yordu. Bu anlamda karşımıza çıkan 
ilk çabalar Willim Morris’in “Sanat 
ve Zanaat” hareketi ve 1907’de İn-
giliz toplu konut projelerinden il-
ham alınarak inşâ edilen Alman 
Werkbund’un geliştirdiği endüst-
riyel tasarım anlayışıdır. Ancak, 
1919’da kurulan Bauhaus Oku-
lu ile toplu üretimi halk için ama 
çağdaş estetik anlayışla bağdaştı-
rarak gerçekleştirmek amacıyla, 
öncelikle sanatçı ve tasarımcı ye-
tiştirmek ve sonuçta mimarlık eği-
timi ve dolayısıyla sağlıklı bir yapı-
sal çevreyi amaçlamak, her şeyden 
önce eğitimle gerçekleşebilecek bir 

emel oluyordu. Bauhaus, gerek sa-
natçı öğretim elemanlarının, ge-
rekse öğrencilerinin ürünleriyle 
giderek etkisi artan bir ivme yarat-
mıştır (Erzen, 2009: 47). Eğitim, 
sanatçı ve zanâatçı arasında kuru-
lan bir kolektiflik, sanat, el işçili-
ği, sezgi ve yöntem bir aradalığıy-
la aktarılır. Tekstil, tiyatro, çömlek, 
ahşap atölye ve özgün baskı en ge-
çen öğrenciler, sosyal entelektüel 
ve simgesel bir sanat olan yapı bi-
limine yani mimarinin pratik he-
deflerine göre öğreniyorlardı. Ba-
uhaus’un başarısında rol oynayan 

önemli etkenlerden biri, günün ta-
nınmış ve güçlü sanatçılarını anga-
je ederek yaratıcı ve özgün uygula-
malar, örnekler, modeller üretmesi 
ve bu kişilerin aracılığıyla ekolünü 
yaygınlaştırabilmesindedir. Joseph 
Albers, Marcel Breuer, Lyonel Fei-
ninger, Laszlo Moholy-Nagy, Was-
sily Kandinsky ve Paul Klee gibi sa-
natçılar aynı zamanda 20. yüzyılın 
sanat anlayışına etki etmiş kişiler-
di (Erzen, 2009: 48).

Modern sanatlara tasarımla dam-
gasını vuran Bauhaus okulunun 
Dornburg seramik atölyesinde ön-
celikle yerel çömlekçi ustaları, tasa-

rım ustalarıyla birlikte eğitim ve-
rerek, primitif çömlekçilik çıkışlı 
modern seramik sanatının önünü 
açmışlardır. Ülkemizde ise bu öğ-
reti kapsamında kurulan ilk eği-
tim kurumu, 1 Kasım 1955’te Ba-
kanlar Kurulu kararıyla kurulup 

Eğitim, sanatçı ve 
zanâatçı arasında 

kurulan bir kolektiflik, 
sanat, el işçiliği, sezgi ve 
yöntem bir aradalığıyla 

aktarılır.
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Prof. Dr. Adolf Schneck danışman-
lığında 1957 yılında eğitime başla-
yan “Devlet Tatbiki Güzel Sanat-
lar Yüksekokulu” olmuştur. Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekoku-
lu’nda Grafik Sanatlar, Mobilya ve 
İç Mimarlık, Seramik, Dekoratif 
Resim, Tekstil Sanatları bölümleri 
olmak üzere beş bölüm yer almış-
tır. Aynı anlayış içerisindeki sanat 
eğitimi, Devlet Tatbiki Güzel Sa-
natlar Yüksek Okulu kanalıyla ül-
kemizde de modern seramik sana-
tına yön bulmuştur.

Çömlekçilikten 
Modern Sanata Doğru
Seramikli Neolitik Dönem’den beri 
çömlekçilik ve seramik yapımı, iş-
levselliğinin yanında gerek form ve 
gerekse bezemeleriyle aynı zaman-
da insanın düşünsel ve duygusal 
olarak dışa vurduğu bir manifesto-
su olmuştur. Ne var ki, seramik ve 
seramikçiliğin “Güzel Sanat” kap-
samına girmesi uzun ve mücâdele 
gerektiren bir süreç olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrası ise sa-
nat ve topluma bakış açısı yeniden 
gündeme geldi. Bu dönemde Rus 
Konstrüktivizmi ve Bauhaus Eko-
lü, faydacı sanat-güzel sanat anla-
yışını yeniden tartışmaya açtı. Bu 
süreç içerisinde çömlekçilik/sera-
mik uğraşısı, sanat-zanâat kavram-
ları arasında kendi mücâdelesini 

veriyordu. Çünkü çömlekçilik/se-
ramik sanatı 19. yüzyılın sonlarına 
kadar hâlâ dekoratif veya “minör” 
sanatlar arasında kabul edilmek-
teydi. Ancak çömlekçiliğin güzel 

sanata yönelimine bir örnek ola-
rak; çömlekçiliğe bir atölyede çı-
rak olarak başlayan ve sonrasında 
zanâatkârı olduğu çömlekçiliği ge-
ride bırakarak ünlü bir seramikçi 

olan İngiliz Wedgwood, 1750’li yıl-
lardan itibaren, işlevsel seramikle-
ri zanâattan sanata dönüştürdü. 
Wedgwood’un en büyük başarıla-
rından biri, güzel sanatlarda Ne-
oklasik akımı yakalayan Etrüsk ve 
Portland vazolarıydı. Bugün Wed-
gwood’un levha ve vazoları, her ne 
kadar genellikle hâlâ resim ve hey-
kelden ayrıştırılarak dekoratif sa-
natlar bölümüne gönderilseler de 
güzel sanatlar müzelerinde yer alı-
yor (Shiner, 2004: 187-194).

19. yüzyıl sonlarına doğru özel-
likle II. Dünya Savaşı sonrası, ge-
leneksel üslûpla işlevsiz objeler 
üreterek ortaya çıkarılan eserler, 
“sanat olarak zanâat” adı verilen 
hareketin zanâat-sanat geçişken-
liğine sahne olmuştur. Bu dönemi 
anlatan en iyi seramik örneklerin-
den biri, Peter Voulkos’un çömlek-
çi çarkıyla yaptığı, Ulusal Ameri-
kan Sanatı Müzesi’nde sergilenen 
“Sallanan Çömlek” isimli yapıtıdır. 
Aynı dönemde pişmiş toprağın gi-
zemini ve sanatsallığını Madoura 
atölyesinde keşfeden Picasso ta-
bak, vazo ve değişik formdaki top-
rak kapları, renklendirerek fırça 
darbeleriyle salt geleneksel ve iş-
levselden soyut ve modern sanata 
dönüştürüyordu.

Picasso’nun resim anlayışı, sera-
miğe yeni yollar açtı, seramiği ye-
niledi. Seramiğin sunduğu sınırsız 
imgelem, diğer sanatçıları da hey-
keltıraşları da cezbetti. Marc Pil-
let tarafından “Vallauris Yolu” diye 

Seramik ve 
seramikçiliğin “Güzel 

Sanat” kapsamına 
girmesi uzun ve 

mücâdele gerektiren bir 
süreç olmuştur.
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isimlendirilen, Picasso tarafından 
açılan bu yoldan birçok sanatçı geç-
ti. G. Braque, M. Chagall, H. Matis-
se, J. Miro, M. Utrillo, J. Lurçat, 
Abidin Dino, L. Aragon, J. Cocte-
au, P. Eluard, C. Chaplin, J. Prevert, 

Le Corbusier, Arthur Rubinstein, 
llya Ehrenburg, André Malraux gi-
bi sanat dünyasının ünlü isimleri 
Picasso’yu yeni çalışma mekânın-
da ziyâret ettiler. Bu ziyâretler-
le Picasso’nun çalıştığı Madoura 
çömlek atölyesi evrensel anlam-
da akademik bir atölyeye dönüştü. 
Abidin Dino ve Chagall bu atölyede 
Picasso ile yan yana seramik çalıştı. 

Picasso tornada biçimlendirilmiş 
figürleri alarak onları katladı, sıkış-
tırdı, üfledi, toprağın nefes aldığını 
hissetti ve ona saygıyla yanaşarak 
şekillendirdi. Kil onun parmakları 
altında uysal bir hâle geldi (Cumhu-
riyet Dergi, 1977: 10).

Çağdaş seramik uygulamaları, he-
men eş zamanlı olarak Türkiye’de 

de yankı buldu ve bu alanda, Füre-
ya Koral, Sadi Diren, Jale Yılmaba-
şar, Alev Ebüzziya Siesbye ve Gün-
gör Güner gibi seramik sanatçıları 
başarılı eserler verdi.

Sanat, zanâat ve teknolojiyi, top-
lumsal gereksinimi de göz önün-
de bulundurarak bir araya geti-
ren Gropius ve Bauhaus ekolüyle 
birlikte seramik, güzel sanata çok 
yaklaştı hatta tartışılsa da kendini 
orada buldu. Bu dönemde, iç ve dış 
mimari, peyzaj vb. alanlarda deko-
ratif, aynı zamanda sanatsal olarak 
seramik eserler, hacmini genişle-
terek (galerilerden dış mekânlara) 
topluma sunuldu.

Çanak Çömlek ve 
Şehir 
Pişmiş toprak sanatının, diğer bir 
deyişle çömlekçiliğin 9000 yıllık 
serüveninde beraberinde taşıdığı 
tüm kültürel ve teknik birikiminin 
modern seramiklere uzanan fotoğ-
rafına baktığımızda, öncelikle çok 
kıymetli bir kültürel miras tablo-
su ile karşılaşmaktayız. Sonrasında 
da pişmiş toprağın çağdaş seramik 
sanatından, iç ve dış mimariye, en-
düstriyel seramiklere, refrakterler-
den uzay başlıklarına kadar yaşam Pişmiş toprağın 

gizemini ve 
sanatsallığını Madoura 

atölyesinde keşfeden 
Picasso tabak, vazo ve 

değişik formdaki toprak 
kapları, renklendirerek 
fırça darbeleriyle salt 

geleneksel ve işlevselden 
soyut ve modern sanata 

dönüştürüyordu.
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biçimimizin vazgeçilmezleri olarak 
karşımıza çıktığını görüyoruz.

Şehir kültürünü meydana getiren 
etmenler kent kimliğini oluşturur. 
Şehirler bunu müzelerindeki eser-
lerle, kent meydanlarıyla, fuarla-
rıyla ve geleneksel mimari özellik-
leri ile ortaya koyarak bir şekilde 
geçmişini güncele taşıyan kültü-
rel yapı vitrinini oluştururlar. Ta-
rih, mimari, sosyal ve siyasal yapı 
vb. birçok etken faktörün yanı sıra 
“sanat” gibi insan doğasından kay-
naklanan bir oluşun da kent kim-
liğinde önemli bir etkisi olduğunu 
biliyoruz.

Pişmiş toprak sanatı, kent kültü-
rü içeriğinde değerlendirildiğin-
de, şehir merkezlerinde geleneksel 
ve modern seramik sanatı, fuarlar, 
atölye ve galerilerle desteklenerek 
şehir kültürüne adapte edilebilir. 
Bu sanatsal dinamik, mimari yapı-
larda özellikle dış cephelerde ken-
dini lanse ederek kent kimliğine 
çok değerli bir katkı sağlayabilir.

Nitekim dünyada ve ülkemizde bu-
nunla ilgili girişimler olduğu gibi 

örnekleri de vardır. Söz konusu dü-
şünselliğin yansıdığı kentsel alan-
lar bazı şehirlerimizde karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle antik çöm-
lekçilik geçmişleri olup, bu zanâatı 
geleneksel olarak sürdürme gayre-
tinde olan bu şehirlerimizde yerel 

yönetimlerin ve Valiliklerin duyarlı 
yaklaşımları yerel kentsel kültürü 
uluslararası boyuta taşımak ama-
cıyla güzel ve anlamlı girişimlerde 
bulunmaktadır. Bunun en güzel ör-
neği; AB kapsamında, Avrupa Böl-
gesel İşbirliği Grubu (EGTC)’nin 

Avrupa’daki “seramik şehirlerini” 
bir araya getiren bir Avrupa Böl-
gesel İşbirliği grubu olan AEuCC 
(Agrupación Europea de Coope-
ración Territorial Ciudades de la 
Cerámica/Avrupa Bölgesel İşbirli-
ği Şehirler Grubu-Seramik) grubu 
için yapılan başvurulardır.

Fransa, İtalya, İspanya ve Roman-
ya’nın katılımıyla 2014 yılında ku-
rulan AEuCC ’nin şu anda Avrupa 
Birliği üyeleri olan; İtalya (AiCC), 
Fransa (AfCC) merkezli İspanya 
(AeCC), Romanya (ArCC), Portekiz 
(AptCVC), Çek Cumhuriyeti (Ac-
zCC) ve Almanya’dan (AgCC) olu-
şan yedi üyesi mevcuttur.

Her üye ülke, “antik seramik gelene-
ğine” sahip belediyeleri temsil et-
mektedir (İtalya, 45 şehir; Fransa, 
3 şehir; İspanya, 25 şehir; Roman-
ya, 12 şehir, Portekiz 18 şehir, Çek 
Cumhuriyeti 3 şehir, Almanya 9 şe-
hir). AEuCC/EGTC’nin içinde 115 
Avrupa şehri bulunmaktadır. Ku-
rumsallaşmış bölgeler arası iş bir-
liğinin bir örneği olan AEuCC, yük-
sek derecede uzmanlaştığı ve ağ 

Tarih, mimari, sosyal 
ve siyasal yapı vb. 

birçok etken faktörün 
yanı sıra “sanat” gibi 

insan doğasından 
kaynaklanan bir oluşun 

da kent kimliğinde 
önemli bir etkisi 

olduğunu biliyoruz.
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ilişkilerinin olduğu belirli bir sek-
törle yani “sanat ve zanâat seramik-
leri” ile derinden ilgilenmektedir.

Anadolu pişmiş toprak kültürünü, 
şehirleştirerek ve şehirlerin gele-
neksel ve modern seramik birliğini 
Türkiye adına oluşturmak amacıy-
la 2021 yılında, Çanakkale Bele-
diyesi, Avanos Belediyesi, Bilecik 
Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Av-
rupa Seramik Şehirler Ağı (AEuCC) 
Genel Sekreteri Guisseppe Olmeti 
ile bir araya gelerek Türkiye Sera-
mik Şehirler Birliği kurulması yö-
nünde görüşme gerçekleştirdi.

19 Kasım 2021’de çevrimiçi olarak 
yapılan toplantı, AEuCC resmî web 
sitesinde, “sanatsal seramik sektörü 
için çok önemli ve prestijli olan Tür-
kiye’deki bazı Seramik Şehirleri ara-
sında yeni bir dernek kurulması için 
çalışmaya devam etmek için önemli 
bir toplantı gerçekleştirildi.” şeklin-
de ifâde edilerek başvuru talebimi-
ze verilen önem vurgulandı. AiC-
C-İtalyan Seramik Şehirler Birliği 
Başkanı ve Faenza Belediye Başka-
nı Massimo Isola;  “Türk seramik şe-
hirlerinin bu alanda ulusal bir birlik 
oluşturma yolunda çalışmalarını gör-
mek beni çok mutlu ediyor. Bizim için 
seramikten bahsetmek, medeniyeti-
mizden ve topluluklarımızdan bah-
setmek demektir. Seramik üretiminin 
elbette ekonomik bir boyutu var ama 
aynı zamanda dünyaya dair bir fikri, 
zamanın geçişini, tarzları ve alışkan-
lıkları da içine alıyor. Ancak seramik 
üretiminin isabetli olması için güncel 
olması ve çağdaş zamanı ve onun de-
ğişimlerini yansıtması gerekir. Ulusal 
Seramik dernekleri, AEuCC ile bir-
likte, seramiğin geleceğini gelenek ve 
yenilik arasında geliştirmek için tam 
olarak çalışıyor: ne kadar çok olur-
sak, bu konuyu o kadar iyi ele alabili-
riz.” diyerek konuya farklı bir önem 
yüklemiştir (URL 12).

Kütahya Belediyesi öncülüğün-
de yapılan çalışmalarla başvu-
runun sonuçlandırılması için 
önce Türkiye Seramik Şehir-
ler Birliği’nin (ATrCC) tesis edil-
mesi gerektiğinden bu yön-
de çalışmalar Kütahya Belediye 

Başkanlığı koordinatörlüğünde de-
vam etmektedir. 

Anadolu geleneksel seramik kül-
türünü uluslararası boyuta taşıma 
fırsatı veren bu güzel yapılanma-
ya çömlekçilik kökenli daha fazla 
belediyemizin katılması kuşkusuz 
kültürel mirasımızın kıymetinin 
yükseltilmesi adına önemli katkılar 

sağlayacaktır. Zîra Anadolu, dün-
yanın en önemli seramik coğrafya-
sını bünyesinde barındırmaktadır.

Başlıkta ve girişte “Şehir ve Çöm-
lekçilik” deyip ardından alâkasız 
gibi göründüğünü îmâ ettiğimiz, 
arkeologların “seramik/keramik” 
karşılığı literatüre aldığı “çanak 
çömlek” kültürünün şehirle uz-
laştığının ve çok önemli bir kültü-
rel değer taşıdığı ortadadır. Bizden 
çok daha geç dönemlerde pişmiş 

toprak kültürüyle tanışmış olan 
Batılı ülkeler bu kültür öğesini biz-
den önce fark edip sahiplenmiş-
lerdir. Bu sahiplenme ve tanıtım 
öylesine ileri boyuttadır ki; örne-
ğin İtalya’nın seramik şehri “Faen-
za”, Türkçemizde de yer alan duvar 
karolarına “Fayans” olarak adını 
vermiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği 
bünyesinde kurdukları kurumsal 
seramik birlikleri konunun önemi-
ne ait temel bir örnektir.

Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
(Soküm) ve Unesco
Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu’nun Paris’te 29 Eylül-17 
Ekim 2003 tarihleri arasında topla-
nan 32. Genel Konferansı, 17 Ekim 
2003 tarihinde “Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Söz-
leşmesi”ni kabul etmiştir. Sözleş-
me, TBMM’nin 19.01.2006 tarih-
li oturumunda oy birliği ile kabul 
edilmiş, “Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 
Ocak 2006 tarih ve 26056 Sayılı 
Resmî Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiş ve Türkiye’nin taraf 

Bizden çok daha geç 
dönemlerde pişmiş 
toprak kültürüyle 

tanışmış olan Batılı 
ülkeler bu kültür öğesini 

bizden önce fark edip 
sahiplenmişlerdir.
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olma süreci 27 Mart 2006 tarihin-
de tamamlanmıştır. Sözleşmenin 
16. 17. ve 18. maddelerine göre 
oluşturulan Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listeleri bulunmakta-
dır ve bu listelerin adları şunlardır:

1. İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsilî Listesi

2. Acil Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi

3. Korumanın İyi Uygulamaları 
Kaydı

Türkiye’nin ilk yazımları Hükûmet-
ler Arası Komite’nin 2008 yılın-
da İstanbul’da gerçekleşen Üçün-
cü Olağan Toplantısı’nda daha 
önce ilân edilen Başyapıtların 16. 
Madde kapsamındaki Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Temsilî Lis-
tesine alınmasıyla gerçekleşmiştir. 
Aralık 2020  tarihi itibarıyla Tür-
kiye’nin Somut Olmayan Kültürel 
Miras  Listelerine  kayıtlı 21  adet 
unsuru bulunmaktadır (URL 14).

Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras (SOKÜM) UNESCO tarafın-
dan; “toplulukların, grupların ve 
kimi durumlarda bireylerin, kül-
türel miraslarının bir parçası ola-
rak tanımladıkları uygulamalar, 

temsiller, anlatımlar, bilgiler, be-
ceriler ve bunlara ilişkin araçlar, 
gereçler ve kültürel mekânlar bi-
çiminde tanımlanmaktadır. Ku-
şaktan kuşağa aktarılan bu miras, 
toplulukların ve grupların çevre-
leriyle, doğayla ve tarihleriyle et-
kileşimlerine bağlı olarak, sürekli 

biçimde yeniden yaratılır ve bu on-
lara kimlik ve devamlılık duygusu 
verir. Böylece kültürel çeşitliliğe ve 
insan yaratıcılığına duyulan saygı-
ya katkıda bulunur.” şeklinde ifâde 
edilmektedir. Aynı zamanda “Yaşa-
yan Miras” olarak da adlandırılan 

somut olmayan kültürel miras; 
topluluklar tarafından kuşaktan 
kuşağa aktarılan uygulamaları, 
temsilleri, ifâdeleri, bilgi ve beceri-
leri içermektedir.

UNESCO, gerek sözleşmede ta-
nımlanan gerekse sonraki çalışma-
larla açıklık kazanan yaklaşımlarıy-
la, somut olmayan kültürel mirası, 
öncelikle bu mirası yaratan ve ko-
ruyan toplumun sonra da bütün 
insanlığın belleği olarak görmek-
tedir. Bu ortak bellek, paylaşılan 
bir deneyim olarak tarihsel sürek-
lilik içinde ortaya çıkmıştır (Oğuz 
2017: 12).

Somut olmayan kültürel miras bir 
yandan topluluklara kimlik, âidiyet 
ve süreklilik duygusu sağlamakta 
diğer yandan özelde bireyi, genelde 
toplumu yaratıcılığa teşvik etmek-
te, doğal ve sosyal çevrenin yöne-
timine, toplumsal refah ve kalkın-
maya katkı sağlamaktadır. Bunun 
neticesinde gelir kaynağı oluştur-
maktadır. Somut olmayan kültü-
rel miras; geleneksel bilgi, beceri 
ve uygulamayı eğitim, kültür, doğa 
vb. alanlarda sağlık hizmetleri, do-
ğal kaynaklar sistemlerinin yöneti-
mi, sürdürülebilir kalkınma, refah 
toplumu vb. alt kategorilerine en-
tegre etmiş veya edebilecek nitelik-
tedir (URL 15).

UNESCO 2003 Somut Olma-
yan Kültürel Mirasın Korunma-
sı Sözleşmesi’nde; kültürel mi-
rasın yaşatılarak korunmasına 
bağlı olarak “aktarım” ve “katı-
lım” kavramları önem kazanmak-
tadır. Bu kavramlar etrafında “or-
tak bellek”, “deneyim”, “kimlik ve 
âidiyet”, “süreklilik” gibi temaları 
içeren yaklaşımla hedeflenen mi-
rasın korunması amaçlanmakta-
dır. Sözleşmenin çıktıları açısından 
önemli diğer yönü sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlama potansi-
yelinden faydalanılmasıdır.

Sonuç 
UNESCO’nun resmî web sitesin-
de yer alan ve konunun önemi-
ni son derece net olarak açıkla-
yan ifâdelere karşın, binlerce yıllık 

Kuşaktan kuşağa 
aktarılan bu miras, 

toplulukların ve 
grupların çevreleriyle, 
doğayla ve tarihleriyle 
etkileşimlerine bağlı 

olarak, sürekli biçimde 
yeniden yaratılır ve 
bu onlara kimlik ve 
devamlılık duygusu 

verir.

Resim 22: 
AEuCC Heyeti 

Kütahya’da 
(URL 13)



kadim Anadolu çömlekçiliği 21 ge-
leneksel etkinliğin yer aldığı “SO-
KÜM temsil listesinde” neden 
yoktur? Geleneksel çömlekçilik lis-
tede olmadığı gibi aday bile değil-
dir. Oysa çömlekçilikle bizden çok 
daha geç dönemlerde tanışmış ül-
kelerin SOKÜM listelerine bak-
tığımızda çömlekçilik maddesini 
görmekteyiz.

Asırlar boyu akışını kesintisiz sür-
düren çömlekçilik, salt bir üretim 

tarzı olmayıp, tüm sosyal bilimle-
re, özellikle arkeolojiye ve antropo-
lojiye taşıyıcılığının yanı sıra, sözlü 
kültür mirasında yer alan, mânile-
ri, ritüelleri olan korunma ve sür-
dürülebilirlik gereksinimi içinde 
derin bir halk kültürü, dolayısıyla 
kadim bir Anadolu kültürüdür.

Avrupa Birliği’nin “Seramik Şe-
hirleri” projesi ve UNESCO tara-
fından uluslararası Somut Olma-
yan Kültür Mirası kapsamındaki 

çalışmalar ve bu gayretlere ülke-
mizden katılımlar ve teşebbüs-
ler kuşkusuz çok değerli olacaktır. 
Tüm bu oluşumlar, “Şehir ve Çöm-
lekçilik” dendiğinde ilk bakıştaki 
yabancılaşmayı ortadan kaldıran, 
yaklaşık 9000 yıllık bir kültür akı-
şını geleneksel el sanatları olarak 
kıymetlendiren, çağdaş seramik 
sanatını evrensel olarak kıymet-
lendiren, endüstriyel seramiklere 
kadar uzanan önem derecesi yük-
sek faaliyetlerdir. 
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anâatkârlık insa-
nın en temel gü-
dülerinden olan 
üretim ve yaratıcı 
emeğin bir arada-
lığına dayandığın-

dan sanayileşme sürecine rağmen 
tamamen gözden kaybolmayan bir 
uğraş ve geçim yoludur. Toplum-
sal/ekonomik sınıflar içerisinde in-
sanlık tarihî boyunca —ve dâimâ 
bugünkünden büyük yer kaplaya-
rak— yer almış, şehir hayatının 
önemli bir parçası olmuştur. Bugü-
nün şehir hayatının ölçek bakımın-
dan seri üretimden azıyla yürüme 
şansı bulunmamaktadır. Zanâat-
kârlığın üretim ve şehir ekono-
misindeki payının azaldığı salt el 
emeğine dayalı olan işler açısından 
söylenmeliyse de endüstrileşmeyle 
dönüşmüş fakat “usta”ya olan ihti-
yacı hâlâ hâiz olan birçok meslek/iş 
alanı bulunmaktadır.

Güncel üretim biçimi ve şehirlerin 
ölçeği bakımından zanâatkârlık, 

Anadolu’da daha çok küçük şe-
hir ekonomisinde ihtiyaç duyu-
lan ya da özel siparişle üretilen 
eşyaların yapımına dayalı mes-
lek gruplarında sürdürülmekte-
dir. Örneğin; yorgan diktirmek 
çok az rastlanan bir eylemken, 

terziye elbise diktirmek çok fark-
lı ekonomik kesimlerde rastlanan 
bir ihtiyaç olarak süregelmekte-
dir. Zanâatkârlığı günümüzde de-
vam ettiren bir etken de geleneksel 
zanâatların ve klasik sanatların re-
formasyonla yeniden canlanması 

Z

Güncel üretim biçimi ve şehirlerin ölçeği bakımından 
zanâatkârlık, Anadolu’da daha çok küçük şehir ekonomisinde 
ihtiyaç duyulan ya da özel siparişle üretilen eşyaların yapımına 
dayalı meslek gruplarında sürdürülmektedir.

Eski Viktorya 
saati
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veya çağın etkilemediği müzik 
âleti yapımı gibi ihtiyacı süren iş-
lerdir: Keçeden modern eşyalar 
üretmek, çini sanatını hem klasik 
ilkelerle sürdürmek hem de mo-
dernize etmek veya ney yapımının 
“çok boyutlu bir ustalık” gerektir-
diğinden el işçiliğiyle sürdürülme-
si gerektiği gibi. Bu tespitler 2020 
yılında yürütülen “Meslek Erbabı: 
Zanâatkârlığın Toplumsal Çerçe-
veleri” başlıklı araştırmama daya-
nıyor. Araştırmanın temel proble-
mi, zanâatkârlığın “işin ontolojik 
anlamı”nı temsil ettiği varsayımı-
nı zanâatkârlarla yapılacak görüş-
melerle ortaya koymaktı. İşin on-
tolojik anlamı, “yabancılaşmanın” 
kişiliğe zarar vermediği —ya da 
en az zarar verdiği— bir işin/çalış-
ma tarzının hayata kattığı anlamı 
kastetmekteydi. Değer ve zihniyet 
dünyasını kültürel hâfızayla aktar-
ma kabiliyeti olan zanâatkârlığın 
bu “anlamlı iş”i temsil ettiği var-
sayımıyla zanâatkârların, meslek 
hayatlarıyla bağlantılı olarak us-
ta-çırak ilişkisi, emek, para, piyasa, 

kültürel hâfıza, atölye, eşyanın ta-
biatı, benlik imajı, itibar, değer ve 
anlam dünyası gibi konulardaki fi-
kirlerinin soruşturulduğu bir araş-
tırma oldu. Araştırmanın sonuçla-
rından şehir ve zanâat bağlamında 

değerlendirmeler yapmak gerekir-
se zanâatkârların eğitim, ekonomi 
ve kültür alanlarında zanâatların 
sürdürülmesiyle ilgili politikalara 
ilişkin fikirlerinden yararlanılabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unes-
co’nun “Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Koruma” adı altında başlat-
tığı girişime iştirak ederek gelenek-
sel/klasik el sanatlarını muhâfaza 
etmeye ve sanatçıları/zanâatkâr-
ları destekleyip tanıtmaya yöne-
lik adımlar atmaktadır. Bir girişim 
olarak zanâatkârlar tarafından 
memnuniyetle karşılansa da baba 
mesleğini sürdüren dördüncü ku-
şak keçe ustası GY, “sanatçı tanıt-
ma kartı” hususunda karar verici 
yapının oluşturulmasında sorun-
ların bulunduğunu belirtiyor:

“Babama (ustama) bakanlığın sa-
natçı kartını başvurmadan verdiler. 
Çünkü babam UNESCO “Yaşayan 
İnsan Hazineleri” ödüllü bir sanat-
çı. Dünyada tek olduğunu kanıtladı. 
Büyük Millet Meclisi’nden üstün hiz-
met ödülü aldı derken Kültür Bakan-
lığı sanatçılığını mecburen verdiler. 
Ben ve abim iki kere başvurduk, ver-
mediler. Bir ürün istediler. Geleneksel 
teknikle yaptığım modern ürüne gele-
neksel değil dediler. Geleneksel ürü-
ne de hiç modern bir tarafı yok dendi. 

Zanâatkârlığın üretim 
teknolojisiyle birlikte 

varlığını güncellenerek 
sürdürebilmesi ustaların 
değindiği ve arzuladığı 

asıl mesele olarak 
ekonomi, kültür ve 

eğitim politikalarının 
uzun vadeli sonuçlar 

gözeten, planlı bir 
etkileşimine bağlıdır.

Ulusal 
desenli keçe 
halının arka 
planında 
Kazak müzik 
aletleri ve 
dekoratif 
kalkan.



Komisyonda kim var: Keçeyle ilgisi 
olmayan, kat’ı yapan, hattat, tezhip-
çi var.”

Bahsi geçen karta sahip olmak için 
bakanlığa istenen kriterlerde eser-
lerle başvuruda bulunuluyor. Us-
tası kalmayan bazı alanlarda GY 
ustanın dile getirdiği gibi sorun-
lar yaşanırken işleyişin başvuru-
ya dayalı olması girişimin amacına 
tam olarak ulaşmasını engelliyor 
ve diğer alanlarda da bu nedenle 
bu karta sahip olmayan pek çok sa-
natçının var olduğu biliniyor. Öte 
yandan GY usta, üniversite öğreni-
minin geleneksel/klasik el sanatla-
rı konusunda genel olarak yetersiz 
ve ilgili mesleği/sektörü destekle-
mek konusunda eylemsiz olduğu-
nu dile getiriyor:

“Usta-çırak ilişkisi olmayınca ‘ben 
yaptım oldu, ben ustayım artık’ oldu. 
Yeni meslekî eğitim kurslarında üç ay-
da usta yetiştiriyorlar, belge veriliyor. 
Ben ustanın yanında yetiştim ama 
ustalık, kalfalık belgem yok. Çünkü 
verebilecek kurum yok. Şu an keçeci-
liği meslek olarak görmüyorlar. Gü-
zel sanatlar fakültesinde keçecilik bö-
lümü de yok. Sanat-tasarım ve güzel 
sanatlar fakültelerinden öğrenciler 
babama staj için geliyorlardı. Uzun 

yıllar babamın yanında çıraklık yap-
mış hocalar var fakültelerde. Sadece 
babamın ismini kullanarak çalışma-
lar yaptılar. Yükseldikten sonra ‘Ke-
çeci M Usta da kim ki?’ oldu. Önceki 
tezlere ekleme yaptılar sadece tezle-

rinde. İstanbul’a gittik orda da aynı-
sı oldu. Üniversitelerin hepsinde ay-
nı sistem var. Lise mezunu olduğum 
için gurur duyuyorum. Mesleği geliş-
tirelim diye taş üstüne taş koyan yok. 
Birkaç tane var, onları da alaşağı edi-
yorlar. ‘Biz yapmıyoruz sen de yapma-
yacaksın’ modundalar. Bunu abimde 
de gördüm. İstanbul’da yüksek lisans 
öğrencisi, oradaki hocalardan çok da-
ha ileride. Babam, Türkiye’de hiçbir 
üniversitede ders veremedi, hocala-
ra verdi, öğrencilere vermesine engel 
oldular hep. İlkokul mezunu diye. 

Oxford’da, Cambridge’de dersler ver-
di. 30 yıl boyunca yurt dışına gidip 
geldi. Onlar ustaya saygı gösterip 
ders verdirdiler, ülkemizde aynı saygı-
yı, değeri göstermediler.”

GY usta, babasına üniversitelerden 
gerek kişisel gerekse kurumsal ola-
rak gösterilen vefasızlık örneğini 
ve alandaki liyâkatsizliği, başta dile 
getirdiği gibi, geleneksel usta-çırak 
ilişkisine dâir ethosun azalması-
na, yeni versiyonlarıyla üniversite 
vb. gibi kurumlarda yoğunlukla de-
vam etmemesine bağlıyor. Meslek 
seçimi ve eğitim politikaları Tür-
kiye’de, ekonomi politiğin tazyi-
ki altında olduğundan geleneksel 
mesleklerin maddî ve mânevî var-
lığı pek çok açıdan törpülenmiştir. 
Geleneksel mesleklerin kayboluşu 
geleneksel usta-çırak ilişkisinde-
ki sosyalizasyonun yapıcı/aktarıl-
ması gereken yanının günümüze 
aktarılamamasına sebep olmakta-
dır. GY ustanın babasının “ilkokul 
mezunu” olması nedeniyle üniver-
sitelerin ilgili bölümlerinde ders 
vermesinin engellendiğini dile ge-
tirmesi ise bürokrasinin yarattığı 
bir çıkmaz olarak belirmektedir.

Yorgancı HS usta, geleneksel mes-
lekleri korumak adına vergiden 

Geleneksel mesleklerin 
kayboluşu geleneksel 

usta-çırak ilişkisindeki 
sosyalizasyonun yapıcı/

aktarılması gereken 
yanının günümüze 

aktarılamamasına sebep 
olmaktadır.

İspanya’daki 
yerel 

hediyelik 
eşya 

dükkanında 
seramik 

tabaklar.
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muaf olmak için bazı kriterlerin 
belirlendiğini fakat bunların örne-
ğin yorgancılık için icrâ edilmesi 
zor ve mesleğin kaybolmasını en-
gellemek için yetersiz olduğunu di-
le getiriyor:

“Devlet güya koruma altına alıyor 
mesleği ama hiç öyle bir faaliyeti 

yok. Şu anda ben malzeme satmaz-
sam vergiden menim. Ama ne diyor, 
sadece el emeği yap diyor. El emeği 
yapmam için astar lazım, yüz lazım. 
Onları satmazsan muafsın diyor. Na-
sıl korumaysa bu, mesleği korumak-
mış! ‘Müşteriye hadi git astar getir 
de dikiyim, yünüm var da pamuk al 
gel de dikiyim denir mi?’ denmez, ne 

gerekliyse burada bulunması lâzım. 
Kendi getirdiyse niye getirdin deme-
yiz. Ama getirmediyse burada olması 
lazım.” (H S).

HS ustanın dile getirdikleri, gele-
neksel meslekleri koruma konu-
sunda atılan adımların hayatın 
akışıyla (örneğin bir yorgancıdan 
müşterinin neler talep edebileceği 

gibi) bağdaşacak ilkelerle atılmadı-
ğını gösteriyor. Bir diğer keçe usta-
sı GF de geleneksel el sanatlarının 
azalmasını Türkiye’nin son kırk-el-
li yıllık dönüşümünde edinilmiş 
politikalara ve bu politikalarla ça-
ğın etkisindeki ebeveyinlerin tu-
tumlarına bağlıyor:

“Geleneksel ustalar göz önünde de-
ğil. Medyalar da olmasa hiç bilinmez. 
Ama bunu biz yaptık. Evdeki eğitimde 

El yapımı 
yorgan 

“Zahmetsiz iş, temiz iş 
diyerek çocuklarımızı 
tembelliğe alıştırdık.”

Oyma desenli 
gemide metal 

kulplu eski 
ahşap kapı 

detayı



anne babalar, okuldaki eğitimciler ve 
siyâsîler olarak biz çocuklarımızı el 
becerilerinden tamamen uzaklaştır-
dık. Bizim çocukluğumuzda ev eko-
nomisi dersi vardı. Erkekler çekiçle 
işler yapardı. Kızlar da bir düğme di-
kerdi. Bunlara daha çok zaman ayrı-
lırdı. Hatta edep ve adap dersi vardı. 
Sofra nasıl kurulur, temizlik nasıl ya-
pılır. Biz şimdi kolay yoldan nasıl pa-
ra kazanılır sadece onu önemsiyoruz. 
Nafakamız neyse onu yiyeceğiz. Zah-
metsiz iş, temiz iş diyerek çocukları-
mızı tembelliğe alıştırdık. Sadece ders 
odaklı yaptık.” (GF).

Söz konusu dönüşüm sürecinde 
meslekî eğitimin akademik öğre-
nimde yoğunlaşması ekonomik 
dönüşümün yanı sıra başlı başına 
bir yaşam tarzı değişikliği üzerine 
oturmaktadır. Yukarıda dile geti-
rilen beceriler, geleneksel zanâat-
larda ustalaşma vb. yeterlilikler bu 
dönüşüm sürecinde, meslek olarak 
seçilmek bir tarafa artık bir insa-
nın eğitiminde (sosyalizasyonun-
da) gerekli bir donanım olarak gö-
rülmekten çıkmıştır. Bugün içinde 
bulunduğumuz teknolojik dünya 
pek çok geleneksel zanâatın yaşa-
masını imkânsız/gereksiz kılsa da 
birkaç on yıl sonrası için tahayyül 
edilen teknolojik dünyanın yaşam 
tarzları bir tarafa ekonomileri na-
sıl etkileyeceği de düşündüren bir 
meseledir. Terzi MG Usta da tekstil 

üretimindeki teknoloji hakkında 
ve Türkiye gibi ekonomiler özelin-
de sorulması gereken bir soruyu 
soruyor:

“Gidişat iyi değil. Meselâ işsizlik na-
sıl önlenecek? Çıraklığımızda hayâl 
ederdik: Bir makine çıkmış, ceketin 
cebini yapıyor. Şimdi çıktı o makine. 
Meselâ kol takmak çok zordur. Çok 

kaliteli bir eleman olması lazım. Bu-
günkü parayla sana 5 bin liraya mâl 
olur. Ama bir makine çıkarmışlar. Bil-
gisayardan anlayan 7 yaşındaki çocuk 
düğmeye bastığı zaman senin yarım 
saatte takacağın kolu 5-10 saniyede 
takıyor. Benim konfeksiyonu bırak-
mamdaki nedenim o oldu, kendimi 
yenileyemedim. Ben 10 kişiyle hafta-
da altı yüz elbise dikiyorum, o adam 
haftada belki 6 bin belki 3 bin dikiyor. 

Benim onunla yarışmam mümkün 
değil. N’oluyor, o bile bitti, çağ çok ça-
buk ilerledi.”

Meşhur ve kaba tâbirle “orta sını-
fın” geniş yer tutmadığı ekonomi-
ler için MG ustanın dile getirdi-
ği mesele de eğitim politikalarına 
eşlik ederek genç nüfus istihda-
mını ve gelir dengesini birer so-
runa dönüştürmektedir. Üretim 
teknolojileri ucuz malların artışını 

Üretim teknolojileri 
ucuz malların artışını 

sağlarken aynı zamanda 
nitelikli/geliri yüksek iş 

gücünün payını küçültüp 
geliri düşük iş gücünün 

payını  büyüterek 
yaşam standardı düşük 

ekonomik kesimi 
genişletmiştir.

Bir ahşap oyma 
detayı

Dharma Çarkı. 
Tayland’daki 
Kaplan 
Mağarası 
Tapınağı
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sağlarken aynı zamanda nitelik-
li/geliri yüksek iş gücünün payını 
küçültüp geliri düşük iş gücünün 
payını büyüterek yaşam standardı 
düşük ekonomik kesimi genişlet-
miştir. Dolayısıyla “orta sınıfları” 
genişletmek adına eğitim-öğretim 
politikalarıyla endüstriyel üretim 
arasındaki bağın işlevselliği hayâtî-
dir. Zanâatkârlığın üretim tekno-
lojisiyle birlikte varlığını güncelle-
nerek sürdürebilmesi ise ustaların 
değindiği ve arzuladığı asıl mesele 
olarak ekonomi, kültür ve eğitim 
politikalarının uzun vadeli sonuç-
lar gözeten, planlı bir etkileşimine 
bağlıdır.

Ekonomi politiğin mantığı, mo-
dernleşme sürecini Türkiye gibi 
“tavandan tabana” tecrübe eden 
toplumlarda geleneksel hayatın 
birçok boyutuyla terki, olumsuz-

lanması üzerine kuruludur. Nüfu-
sun ihtiyacını karşılayacak maddî 
kültürün sağlanması için bu, belirli 
bir oranda zarûrîdir. Fakat teknolo-
jiyle geleneğin üretim kültüründe 
ya da hayatın genelinde çatışmasız 
bir şekilde ilişki kuramamasının 
nedeni, ekonomi politiğin eğitim 
ve kültür hayatını yüksek oranda 
bilinçsiz bir akademik öğrenim/
diploma düşkünlüğüne indirge-
mesidir. Geleneksel el sanatlarının 
akademideki zayıf temsili bu mese-
lenin en açık göstergelerindendir. 
Bir toplumda öğrenim bakımından 
en yüksek seviyede sayılan ve hatta 
kutsanan kurumlar üniversiteler-
ken o kültürün geleneksel el sanat-
ları en üstün örneklerini üniversi-
telerde değil de geleneksel öğrenim 
camiasında veriyorsa ekonomi-eği-
tim ve kültürün kesişim alanı bir 

Orta sınıfları 
genişletmek adına 

eğitim-öğretim 
politikalarıyla 

endüstriyel üretim 
arasındaki bağın 

işlevselliği hayâtîdir.

Bakır Kapı 
Yüzeyi



çatışma alanı demektir. Eğitim ve 
öğretimin aslî amaçlarından bi-
ri olan kültürel hâfıza aktarımı, 
ekonomi politikalarıyla ister iste-
mez zayıflatılıyordur bu çatışma-
da. Ustalar, Türkiye’nin son 40-50 
yıllık ekonomik dönüşümünü göz 
önünde bulundurarark refah se-
viyesinin yükselmesiyle/yukarıda 
değinilen “orta sınıfların” genişle-
mesiyle bu çatışmanın azalacağını 

düşünüyorlar. En azından özel si-
parişe dayalı terzilik, kuyumculuk 
gibi mesleklerin ya da geleneksel/
klasik el sanatları eserlerinin tale-
binin refah seviyesine bağlı olarak 
tekrar yükseleceğini ifâde ediyor-
lar. Dolayısıyla mesele, değerlendi-
rilen her açıdan ekonomi-politiğin 
en az taltif ettiği alan olan eğitim 
politikalarına ve meslekî öğrenim 
planlamalarına dayanmaktadır. 

Bir toplumun/kültürün geleceğini 
inşâ eden en önemli yatırım alanı 
olarak eğitim ve kültür politikaları, 
Türk siyasal geleneğinde gereken 
önem sırasına yükseltilememiş-
tir. Öyle ki “refahın” artık mesele 

olmaktan çıktığı yakın bir gelecek 
mümkün olsa da bunun “kültürel 
refahı” içermeyeceği tahmin edile-
bilirdir. 

Kesiciler ile 
ahşap işçisinin 
masası

Teknolojiyle geleneğin 
üretim kültüründe ya 
da hayatın genelinde 
çatışmasız bir şekilde 
ilişki kuramamasının 

nedeni, ekonomi 
politiğin eğitim ve 

kültür hayatını yüksek 
oranda bilinçsiz bir 
akademik öğrenim/ 

diploma düşkünlüğüne 
indirgemesidir.

Eskişehir 
Lületaşı 
mineral 

taşından 
yapılmış 
lületaşı 

sephiolit 
beyaz pipo.
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DİLİMİZE İŞLEYEN 
ZANÂATKÂRLAR

DENEME

Elif ZÜLFİKAR 

Şehir Plancısı



arih boyunca tüm 
kültürlerde bir şeh-
rin, kasabanın ik-
tisâdî ve ticârî haya-
tını ayakta tutanlar 
o şehrin zanâatkâr-

ları ve çiftçileridir. Her türlü mad-
dî varlığı işlenmiş ürün hâline ge-
tirmek, onu pazarlamak şehrin 
zanâatkârları için bir etkinlik ol-
muş, bir geçim kapısı sayılmıştır. 
Zanâatkârlık, herkesin yapabileceği 
bir iş kolu olmayıp bir ürünü el be-
cerisi ve akıl yürüterek ortaya koy-
mak ve o alanda ustalaşmaktır. En 
iyisini yapmak, el emeği göz nuru 
ile ürettiklerinden övünç duymak 
zanâatkârın temel ilkesidir. Bu ça-
bada kişi hünerlerini ortaya koyar. 
Yüzyıllar boyu zanâat erbabı biz-
de olduğu gibi dünyanın her yerin-
de aynı duygular ve ilkeler çerçeve-
sinde üretime devam etmişlerdir. 
Bireysel bir iş kolu olmakla birlik-
te aynı işi yapan esnaf bir yandan 
da teşkilâtlanmış ve çalışmalarını 

T

Bugün zanâatkârların etkinlikleri her ne kadar şehirlerde, 
kasabalarda popülerliğini yitirmişse de gene her biri bir şekilde 
varlığını sürdürüyor. Onlardan kalan Kazancılar Yokuşu, 
Peremeci Sokak, Çıkrıkçılar Caddesi gibi sokak, cadde ve 
mahal adları geçmişin hâtırasını canlı tutuyor.

Antika dekor 
çalışması
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belirlenen ilkeler çerçevesinde 
yürütmüştür.

Bugün zanâatkârların etkinlikleri 
her ne kadar şehirlerde, kasabalar-
da popülerliğini yitirmişse de gene 
her biri bir şekilde varlığını sürdü-
rüyor. Onlardan kalan Kazancılar 
Yokuşu, Peremeci Sokak, Çıkrıkçılar 
Caddesi gibi sokak, cadde ve mahal 
adları geçmişin hâtırasını canlı tu-
tuyor. Ankara’da cadde adında ge-
çen çıkrık, kuyudan su çekmeye ya-
rayan veya dönen, devreden iplik 
bükmek, sarmak için hazırlanmış 
bir gerecin adıdır. Kuyudan su çek-
mek için kullanılan aracın adı da 
çıkrıktır. Çıkrıkçılık bir meslek olup 
adını da bu iş kolundan almış onun 
yapımını, satışını yapana da çıkrık-
çı denmiştir. Türkçe bir kelime olan 
çıkrık, çalışırken çıkan sesten adını 
almıştır. Pereme ise bir zamanlar 
Boğaz’da kullanılmış, taşıma gö-
revi yapan büyük kayıktır. Onun-
la taşımacılık yapana da peremeci 
denmiştir. İstanbul’da bulunan bu 
sokak adından anlaşıldığına göre 
burası peremecilerin bir zamanlar 
ikamet ettikleri yerdir. Ankara’da 
Kızılcahamam ilçesinin iki köyden 
birinin adı semereci diğerinin eyer-
cidir. Bu adlandırmalardan anlaşıl-
dığına göre özellikle bu köylerde 
oturanlar eyer ve semer yapmakla 
tanınmışlardır. 

Mahalleye yokuşa, caddeye, so-
kağa, çarşıya meslek isimlerinden 
verilen adlar aynı zamanda aile 
adlarında da görülmektedir. Bir za-
manlar zanâatkâr sınıfının ne ka-
dar yaygın ve ne kadar canlı olduğu 
verilen bu adlardan da anlaşılmak-
tadır. Saraçoğlu, kirişçioğlu, hallaçoğ-
lu gibi soyadlarında veya çizmeciler, 
pirinççiler, kantarcılar, kazancılar gi-
bi aile adlarında zanâat adları kul-
lanılmış ve toplum içinde aileler bu 
adlarla tanınmışlardır. 

Bakırı, altını, gümüşü, deriyi, ipli-
ği, yünü işleyip şekil veren zanâat-
kârın hedefinde mükemmeli bul-
mak vardır. Bunlardan oymacılık, 
kakmacılık çok titiz çalışmayı ge-
rektirir. Göz alıcı bir seccadeyi, 
halıyı, madene, ahşaba kakılmış 

motifi veya bir hırkayı işleyip ürün 
hâline getirmek yapımcısına mut-
luluk vermesinin yanında o ürü-
nün pazarlanması zanâatkârın 
geçimine bir katkıdır. Bir sandalı 
özenle yapmak ve suya indirmekte 
de aynı mutluluk, aynı amaç vardır. 
Aynı alan içinde çalışanlar karşısın-
da sorumluluk duyan zanâatkâr, 
deneyimlerini kendinden sonra-
kilere aktarmak, mesleğe devam-
lılık kazandırmak zorundadır. Bir 
dönemin itibar gören bu çalışma 
alanları şehir, kasaba halkının bi-
rinci derecede üstünde durulan ko-
nusu olmuş, bu etkinlikler dolayı-
sıyla ülkenin iktisâdî, ticârî hayatı 
canlılık kazanmış, bununla refaha 
kavuşulmuştur. 

Üzerinde durduğumuz bu iş kolla-
rının büyük bir bölümü makineleş-
me, sanayileşme sonucu piyasadan 
çekilmiş, sayıları azalmıştır. Bu-

nunla birlikte bu iş kollarının bazı 
örnekleri günümüze kadar gelmiş-
tir. Bunun için çilingirci örneğini 
verelim. Çilingir (Far. çilinger) aynı 
zamanda “Kilidi açamadık çilingir 
çağırdık” örnek cümlesinde olduğu 
gibi yapanın adıdır. Meshçi, bakırcı, 
sarraç, kuyumcu, bugün de bir köşe-
de mesleklerini yürütmektedirler. 
Kimisi kalaycı kimisi de yorgancı 
olup sabit olanlarının yanında sey-
yar (bugünkü adıyla mobil) olarak 
işine sokak aralarında devam etti-
renler de vardır. 

Meslek sahibi olma, geçmişte ol-
duğu gibi günümüzde de çıraklık-
la başlar, kalfa, usta, ustabaşı ile bu 
kademeler tamamlanır. Teşkilât-
lanma ilkelerine göre çıraklıktan 
gelmeyenler ve bu kademelerde 
geçmeyenler herhangi bir zanâa-
tı icrâ edemez. Esnaf teşkilâtları 

Bakırı, altını, gümüşü, 
deriyi, ipliği, yünü 
işleyip şekil veren 

zanâatkârın hedefinde 
mükemmeli bulmak 

vardır.
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içinde ahlâk ilkelerine bağlılık esas-
tır. Tarihte zanâatkârların ve bun-
ların bağlı olduğu esnaf teşkilât-
larının denetimi kadı tarafından 
yapılır, hile yapanlar, hileli mal üre-
tenler cezalandırılırdı. Teşkilâtlan-
manın 1700’lü yıllarda başladığını 
ve giderek geliştirildiğini, yönetici-
lerin kendi içlerinden seçilmesine 
dikkat edildiğini, ehil ve güvenilir 
kimselerden olması gibi özellikleri 
ilgili kayıtlardan öğreniyoruz. Bu 
tarz teşkilâtlanmanın uzantısı gü-
nümüzde de devam etmektedir. 
Örneğin; Ankara Esnaf Teşkilâtı 
bu tarz bir yapılanmadır.

Kısaca bir şehrin can damarları 
olan zanâat kolları (klan) ve zanâat-
çıları üzerinde genel olarak dur-
duktan sonra bunlara verilen ad-
ların kökenlerine bakalım. Önce 
zanâat kelimesi üzerinde duralım. 
Aslı sınaat (ٿع ٱنص ) olan ve 1930’lu 
yıllarda sanat kelimesiyle karışma-
sını önleme üzere bu kelimenin ilk 
harfi z ile yazılması kararlaştırıl-
mıştır. Türkçede zanâat biçiminde 
kabul gören bu genel ad altında fa-
aliyet gösteren iş kolları çeşitlidir. 

Arapça kökenli olan bu kelimeden 
Farsça -kâr ekiyle zanâatkâr türetil-
miş ve çalışan kişiye ad olarak veril-
miştir. Günümüzde zanâatçı biçi-
minde kullanıldığını gördüğümüz 

söz konusu kelimenin Türkçede 
-lık ekiyle zanâatkârlık ve buradan 
zanâatçılık biçiminde türevleri var-
dır. Kısaca terimleri üzerinde dur-
duğumuz zanâat adı içinde tarihî 
dönemlerden başlayıp bir tarama 
yaptığımızda bugün muytap, zer-
ger, culah gibi adı duyulmayan pek 
çok iş kolunun mevcut olduğunu 
görürüz. Bunların kullandıkları o 

âletlerin, malzemelerin adları ayrı 
bir çalışma konusudur.

İşi, iplik bükme veya dikiş olan 
gazzaz veya üretilen bezleri yıkayıp 
beyazlaştıran, bunları satan bez-
zaz, ipliği işleyip mâmul ürün hâli-
ne getiren cüllah, at, katır takımla-
rı yapan, deriyi işleyen saraç, bina, 
yapan benna, pamuk atan hallaç, 
deriyi işleyerek ürün hâline geti-
ren debbağ, ekmek yapan, ekmekçi 

Tarihte zanâatkârların 
ve bunların bağlı 

olduğu esnaf 
teşkilâtlarının denetimi 

kadı tarafından 
yapılır, hile yapanlar, 
hileli mal üretenler 

cezalandırılırdı.

Tarihi Bakırcılar 
Çarşısı,

Gaziantep

III. Ahmed



habbaz, demiri işleyerek çeşitli âlet, 
malzeme üreten, demirci haddad, 
bugün kavaf da denen haffaf ayak-
kabı ticâreti yapan kimsenin adı-
dır. Sıraladığımız bu meslek adları 
artık eski sözlüklerin sayfaları ara-
sında kalmıştır. 

Gazzaz (kazzâz), bezzâz (bezzâz) 
cüllâh, benna, debbağ, saraç, habbaz, 
haddad, haffaf Arapça kökenli olup 
bu iş kollarında çalışanların mes-
lek adıdır. Burada dikkati çeken 
husus, meslek adlarında orta he-
cede ünsüzlerin çift oluşudur. Bu, 
Arapçanın bir özelliğidir. Bugün 
kullanımda olan bakkal, nakkaş, 
sarraf kelimelerinde de bu özellik 
saklı kalmışken kasap (kassab) sa-
raç (sarraç) kelimelerinde çift ün-
süzden biri kullanılmaz olmuştur. 
Hammal kelimesinin bugün hamal 
biçiminde kullanılması bir başka 
örnektir. Bu arada soyadı olarak da 
kullanılan altın işiyle meşgul zarraf 
kelimesini de bunlara ekleyelim. 
Bunun gibi mesleği kayıkçılık, san-
dalcılık olan esnafın adı kayıkçı, san-
dalcıdır. Buna göre kakmacılık işini 
yürüten kakmacı, çiniçilik işini yü-
rüten çinici, bakır, demir, gibi me-
tallere şekil verenin meslek adı ba-
kırcı, demircidir. Tespihçilik, tespihçi 
kelimelerini de bunlara ekleyelim. 
Bunların arasında bastonculuk 
önemli bir zanâat kolu olmuştur ve 
örneğin bugün Bitlis’in Ahlat ilçe-
sinde ustaları vardır. 

Bir zaman yan yana dükkânlarda 

işlerini yürüten, sabahleyin dük-
kânı açarken birbirini selamlayan, 
“Pazar ola!” deyip iyi dileklerde 
bulunan esnaf genellikle Müslü-
man’dır. Aralarında gayrimüslim 
zanâatkârlar da var. Bunlar Er-
meni, Rum, Yahudi cemaatlerine 
mensuptur. Ne yazık ki çok uzak 
olmamakla birlikte Birinci Dün-
ya Savaşı sırasında özellikle Do-
ğu Anadolu illerinde Erzurum’da, 

Van’da ve Bitlis’te misyonerlerin 
buralarda yaptıkları kışkırtmalar-
la insanlar birbirine düşman edil-
miş, bölgede isyanlar çıkarmış, 
1915-1916 yılarında Ruslar tara-
fından bu bölgeler işgale uğramış, 

yaşanan göçlerle, insan kayıpları-
nın yanında zanâatkâr sınıfları da-
ğılmış ve bu iş kolları büyük zarar 
görmüştür. Bu acı hâdiselerin an-
latımı, üzerinde durulması bu kısa 
makalenin sayfalarına sığmaz.

Biraz gerilere gittiğimizde özellik-
le Osmanlı toplumu içinde zanâat-
kârlığın gözde bir iş kolu olduğu, 
devlet adamlarının da zanâatkâr 
olduğu görülür. Padişahların, pa-
şaların, sadrazamların arasında 
zanâatkârlığı kendilerine iş edin-
miş şahsiyetler var. III. Ahmed hat 
üzerinde çalışmış bir hattattır. III. 
Osman ve II. Abdülhamid maran-
gozlukta usta olup ahşap işleriyle 
meşgul olmuşlardır. Sultan III. Se-
lim ise desen ustasıdır.

Devletin en üst seviyesince de be-
nimsenmiş olan zanâatların adla-
rı ve bu adlarda kullanılan ekler, o 
çağın dil anlayışına, tutumuna gö-
re çoğu Arapça bir bölümü de Far-
sçadır. Zanâat adlarında kullanılan 
-ban, -ger, -gir, -kâr, -keş, -zen gibi 
Farsça eklere şu örnekleri verelim:

Dülger “ahşap malzemeden kapı, 
pencere yapan” zanâatkârdır. Zer-
ger, zerkeş “altın işleyen, sikkezen 
ise “madeni para basan”dır. Mahigir 
“balıkçı”, çarhger “çarkçı”,” kuzeger 
“toprak malzemeden bardak, küp 
yapan esnafın adıdır. 

Padişahların, paşaların, 
sadrazamların 

arasında zanâatkârlığı 
kendilerine iş 

edinmiş şahsiyetler 
var. III. Ahmed hat 

üzerinde çalışmış bir 
hattattır. III. Osman 

ve II. Abdülhamid 
marangozlukta usta olup 

ahşap işleriyle meşgul 
olmuşlardır. Sultan III. 

Selim ise desen ustasıdır.

III. Selim
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Bu adların Türkçe -cı (-ci, -cu, -cü) 
veya fiilden ad yapan ıcı (-ici, -ucu, 
-ücü) ekleriyle adlandırılması daha 
çok Cumhuriyet Dönemi’nde görü-
lür. Mürettip, mücellit, naşir örnek-
leri dizgici, ciltçi, yayımcı biçiminde 
karşılanmıştır. Farsça zeden (vur-
mak) fiilinin sıfat biçimi olan zen 
ile üretilmiş olan sikkezen, Türk-
çede -ici ekiyle sikke urucu (vurucu) 
biçiminde karşılanmış ve zamanla 
kullanım süresi sonlanmıştır. Bu-
gün de varlığını sürdüren iş kolla-
rından basmacılar, yazmacılar, yor-
gancılar canlılığını koruyor. Sofra 
örtülerine, başa örtülen dolakla-
ra çeşitli desenler basan ve bun-
ları üretip satan zanâatkâr sınıfı 
da yazmacılıkta işlerine devam et-
mektedirler. Aslı babuc olan Fars ça 

kökenli bu kelime Türkçede pa-
buç biçimini almış zanâatkârın is-

mi de pabuççu olmuştur. El yapı-
mı, sivri burunlu arkada giymeyi 

kolaylaştıran bir kuyruğu bula-
nan ayakkabıları yapar. Sanayileş-
me bu iş kolunu da gündemden 
çıkarmıştır.

O yıllarda üretilen malın satışı-
nı, pazarlamasını yapanların adla-
rından birkaç örnek verelim. Kö-
keni Farsça olan füruşten fiilinden 
füruş kelimesiyle abafürûş (abacı), 
çukafürûş (<çuhafüruş) (yünden, 
iplikten mâmul mal satıcısı), des-
tarfürûş (sarıkçı), hasırfürûş (hasır-
cı), kebefürûş (abacı kebeci, kepe-
nek satıcısı), kaliçefürûş (seccadeci), 
kürkfürûş (kürkçü), muşambafürûş 
(muşaba satıcısı), tesbihfürûş, tire-
fürûş (pamuk ipliği satıcısı), vezn-
fürûş (ölçü âletleri satıcısı) vb. 

Bir de imal, mamul kelimeleri üze-
rinde duralım. Konumuzla ilgi-
li olarak imal etmek sözü üretmek, 
mamul ise ürün kelimesiyle karşı-
lanmaktadır. Bir de istihlâk, istihlâk 
etmek kelimeleri var ki onların da 
günümüzdeki karşılığı tüketmek ve 
tüketim’dir.

Sayılı örneklerle bir dönemin iş ve 
ticâret hayatını sürdüren zanâat-
kârların bazıları Cumhuriyet Dö-
nemi’nde de varlığını sürdürmüş, 
millî mücâdelede ayakkabı, giysi, 
silah üretiminde askerin ihtiyaç-
larını yerine getirmiştir. Hemen 
belirtmek gerekir ki Osmanlı or-
dusu arasında daha çok askerî mal-
zeme, at katır takımlarıyla ilgili 

Osmanlı ordusu 
arasında daha çok 
askerî malzeme, at 

katır takımlarıyla ilgili 
zanâatkârlar büyük 
bir hizmeti yerine 

getirmiştir. İstiklâl 
Savaşı’nda da çarık, 

silah, giysi üretiminde 
aynı görevi üstlenmiştir.

14-19. yüzyıl 
Osmanlı 

Dönemi antika 
terlikleri 



zanâatkârlar büyük bir hizmeti ye-
rine getirmiştir. İstiklâl Savaşı’nda 
da çarık, silah, giysi üretiminde ay-
nı görevi üstlenmiştir.

Üzerinde durduğumuz meslek ad-
larının çokluk biçimleri Türkçede 
-lar (-ler) ekiyle karşılanır. Faraça 
-an çokluk ekiyle de bu adlar ço-
ğulandırılmıştır. Bunun için dök-
meciyan, bastırmacıyan, kalaycıyan, 
kazancıyan, culhaciyan örneklerini 
verelim.

Ana hatlarıyla bir şehrin, kasaba-
nın ticârî ve sosyal hayatı içinde 
büyük bir yer tutmuş, pazar oluş-
turmuş, refahı geliştirmiş zanâat-
kârlık işi, üzerinde durduğumuz 
bütün terimleriyle artık kullanım 
süresini tamamlamış, maalesef 
bu mesleklerin pek azı günümü-
ze ulaşabilmiştir. Hayatın gitgide 
hızlanmasının doğal sonucu ola-
rak insan faktörü, el emeği yavaş-
ça devreden çıkarken zanâatkârlık 
da daha az bilinir olmuştur. Hâlbu-
ki insanın kendi eliyle ürettiği bir 
şeyin takdir edildiğini görmesi üre-
ten için, el emeği göz nuru ve us-
talıkla işlenmiş bir ürüne sahip ol-
mak da kullanıcı için ne kadar da 
tatmin edicidir. Bundan belki yüz-
yıl önce zanâat sahibi gençler yetiş-
tirmek aileler için ne kadar önem 
arz ediyordu. Bugün ise bir üniver-
siteyi bitirmek, bir devlet dâiresin-
de ya da bir şirkette masabaşı işe 
girmek gençlerin ve ailelerin hedefi 
hâline geldi. Belki de geçmişe bakıp 
zanâat erbabı gençler yetiştirme-
nin sosyal ve ekonomik faydalarını 
yeniden değerlendirmenin zamanı 
gelmiş de geçiyordur. 

Hayatın gitgide 
hızlanmasının doğal 
sonucu olarak insan 

faktörü, el emeği 
yavaşça devreden 

çıkarken zanâatkârlık da 
daha az bilinir olmuştur.

Bakır vazo 
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Not: Aşağıda bu konuda çalışanlara 
belki katkısı olur diye konumuzla il-
gili terimlerin bir listesi verilmiştir. 
Bu listede söz konusu kelimelerin 
-cılık (-çılık) eki almış biçimleri faz-
la yer işgal eder diye verilmemiştir. 

Dizin
abacı
abafüruş
alaf (hayvan yemi satan)
arpacı
attâr (güzel koku satan)
babuççu (pabuççu)
bağvan (bağban, bağı kollayan)
bakırcı
bakkal
balmumcu
bardakçı
basmacı (beze şekil basıcı)
basmacıyan
benna (bina yapan)
besteci
bestekâr
bez boyacı
bezekçi 
bezemeci
bezirci



bezzaz (beyazlatıcı)
bıçakçı
büryangir (biryan kebabı yapan)
ciltçi
culah (giysi üretimi)
culhacı 
culhacıyan 
cuhafüruş
çakmakçı
çanakçı
çanakçı çömlekçi 
çarhgir, çarkçı
çilingir
çilingirci
çinici
çinicilik
çizmeci
çorapfüruş 
dellak (baş yıkayan)
dellal 
destarfüruş
dikici
dizgici 
doğramacı
dökmeci
dökmeciyan
döşemeci
dülger
eyerci
fesçi
gazzâz 
göncü
habbaz
haddad (demirci)
haffaf (ekmekçi)
halıcı
hallaç (pamuk atan)
hamal (hamal)
harrat (çıkrıkçı)
hattat
heykeltıraş
hokkabaz
iğci (ağaçtan iğ yapan)
heykeltıraş
kerpiççi

kaftancı
kakmacılık
kalaycı
kalpakçı
kalpazan
kasap (kassap)
kaşıkçı
kavalcı
kavukçu
kazancı
kazanciyan
kebefüruş
kelekçi
kemerci
keresteci
keresteciyan
kılıççı
kilitçi
kirişçi
kumaş boyacısı
kuşçu
kuşgir
kuzegir (çömlek yapan)
kürkfüruş
leblebici
macuncu
margir
mellah (denizci)
meshtçi
mumcu
muşambafüruş
muytab (kılı işleyen)
mücellit (ciltçi)
mürettip 
nalband (nalcı)
nalıncı
neccar
peremeci
peştimalci
pilban (fil bakıcısı)
pipocu
pirinççi
postdüz (postçu)
puşiçi
oymacılık

sabuncu
salcı
sandalcı
sandıkçı
saraç (sarraç)
sarıkçı
satıgcı
semerci
sermürettip
sikke urucu (sikkezen)
sobacı
sof yuyucu
sofçu
soffüruş 
şalcı
tabutçu
tamgacı
tarakçı
taşçı
tespihfüruş
tespihçi 
tiftikçi
tirefüruş
urgancı
veznefüruş (ölçü aleti satıcısı) 
yayımcı
yazmacı
yılancı
yorgancı 
zembilci (hasır sepetçi)
yorgancı
yorganfüruş
yükçü
zerduz
zerfüruş
zerge
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

ŞEHİR VE MİMARİ
Yazar: Mehmet Osmanlıoğlu 

Yayınevi: Dünya Bizim Kitaplığı

"Nüfusu 30 binden başlayıp 250 bini geçmeyen onlarca şehir planlanmalı ve bu şehirlerin ihtisas şe-
hirleri hâline getirilmesi gerekiyor. Ben İstanbul için 100 yıllık bir planlama hazırladım. İstanbul'un 
nüfusunu 5 milyona çekip, geri kalanını Anadolu'da oluşturulacak yeni şehirlere taşırım. Kendi kül-
türel kodlarımıza göre yeni şehirler kuralım. Ardahan'dan Edirne'ye 25 km genişliğinde bir bant çiz-
sek bu bandın içine 103 milyon insan için 500 metre bahçeli evleri olan yaşam alanları açabiliriz. 
Küçücük Hollanda'da gökdelen yok, insanların evlerinin önünde bahçeleri var. İstanbul'da kimse 
mutlu değil. Binalar yükseldikçe oksijen azalıyor. İnsan topraktan geldi ve toprağa bastığında mutlu 
olur. Toprakla iç içe olmamız şart. Şimdi hobi bahçeleriyle yetiniyoruz. İstanbul için ilk olarak yapı-
lacak şey göçü durdurmaktır. Siyasi kararla ya da askerî önlemler almaya gerek yok. Çünkü şehrin 
yaşanmaz hâle geldiğinin insanlar fazlasıyla farkında ve gitmek istiyorlar. İstanbul'a göçü durdurup 
yeni şehirlere doğru tersine göçü başlatmalıyız." Şehir ve Mimari adlı kitabın içeriğine olan merakı 
daha da artıran çarpıcı tespitler kitabın yazarı mimar Mehmet Osmanlıoğlu'nun bir söyleşisinden...

BİR MİMARIN KALEMİNDEN CAMİLER KİTABI
Yazar: Mehmet Osmanlıoğlu

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

"Zamanında Kanunî'nin Süleymaniye Camii'ni açmaya geldiğini elbette görenlerimiz vardı... Bir kö-
şeye bu intibalarını kaydetselerdi ve bir defterin yaprağında bugünü bulsaydık, fena mı olurdu? Ben 
bu geçmiş kişilere, ellerinde olan imkânları kullanmayan insanlara küskünüm..." (Süheyl Ünver).

Coğrafyamızın en temel mimari yapılarından olan camilerimizin mimarisini konu edinen eserler 
maalesef az düzeyde. Bu alandaki yazılı eser azlığının sebebi rahmetli Süheyl Ünver'in bahse konu 
ettiği ve şikâyetçi olduğu şifâhî toplum olmamızdan kaynaklı olsa gerek... Mimar Mehmet Osman-
lıoğlu'nun kaleme aldığı eser tam da bu noktadaki açığı gidermeye yönelik bir gayretin meyvesi... 
Eserde, özellikle neo-klasik Osmanlı camilerinin tasarımında mevcut olan standartlar ve ulaşılması 
gereken bazı bilgilerin yazılı kaynaklarda yer almayan ve teâmül olarak yerleşerek gelenekselleşen 
uygulamalar bir kurala bağlanmaya çalışılmış. Kitap, kaynak araştırmaları yanında, camiyi oluş-
turan yapı unsurları hakkında hem madde hem de mânâ açısından etraflı bir araştırmayı içeriyor. 
Eser şu başlıklardan oluşuyor: "Camiler Hakkında Genel Bilgiler", "Cami Projesi Hazırlama Esasla-
rı", "Çağdaş Camilerde Bulunması Gereken Mekânlar", "Osmanlı Camileri", "İslâm Dünyasında Cami 
Mimarisinin Tarihi Gelişimi", "Mimarlık Kültürümüz ve Osmanlı Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi" ve 
"Çağdaş Türk Mimarlarının Düşünceleri ve Felsefi Arka Plan."

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YOLLARA DÜŞENLER
(Zanaatkârlar, Köylüler, Tacirler, Sığınmacılar, Elçiler – 16.-18. Yüzyıllar)
Yazar: Suraiya Faroqhi

Yayınevi: Kitap Yayınevi 

Özgün adı Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Mo-
dern Era olan kitabın çevirisi Zülal Kılıç tarafından yapıldı. Alman akademisyen, Osmanlı tarihçisi 
Suraiya Faroqhi (Türkiye'de anılan adıyla Süreyya Faruki) bu eserinde 16. ve 18. yüzyıllar arasında 
Osman Devleti içerisindeki insan hareketliliği üzerinden bir tarih okuması yapmış. Günün şartları-
na bağlı olarak farklı sâiklerle yollara düşen zanaatkârlar, köylüler, tacirler, sığınmacılar ve elçiler... 

"Yollara düşen" bu karakterler üzerinden değinilen konular çok çarpıcı. Toplamda üç ana bölümden 
meydana gelen eserde yer alan bu çarpıcı konulardan bazıları şu şekilde: "İspanya topraklarında zor 
durumda kalıp Osmanlı topraklarına gelen Yahudiler ve Moriskolar", "Macaristan ve Erdel bölgesin-
den gelen seçkin kişiler" ve "Ülkesinden sürgüne gönderilen İsveç Kralı XII. Karl." "Yollara düşen" 
aykırı, renkli, bilge seyyah Evliya Çelebi... 

Osmanlı-Venedik güzergâhındaki tacirler... Hac maksadıyla Mekke'ye gidenler... 1520 ve 1530 yılla-
rındaki Üsküdar'a dâir bilgiler... 18. yüzyıl İstanbul'la ilgili göç ve nüfus bilgileri... 1700'lerin İstan-
bul'unun çok kalabalık ve yönetilmez oluşu ve Sultan III. Selim'in çözüm arayışları... Yazar Faroqhi 
tüm bu merak uyandıran alanlarda titiz bir işçilik ve özgün bir tarih anlatımı ile bir dönemin siyâsî 
ve sosyoekonomik durumuna projeksiyon tutuyor eserinde.



Kaybolmazsan Bu Şehir Hâlâ Senin - Rumeli'de Şehir ve Zaman
Yazar: Leyla Şerif Emin

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Saraybosnalı Türkolog, yazar Amina Siljak Jesenkovic şu satırlarla anlatıyor Leyla Şerif Emin'i ve 
eserini: "Leyla'yı tanıyor musunuz? Yahya Kemal'in hemşehrisi. Ne kendisi kaybolmuş, ne de şehri. 
Üsküp ikliminde hâlâ şair biter. Mensur yazılarında bile şiirin tadı var. Küresel köyde artık kaybolma-
ya yüz tutan asalet, edep, nezaket onda korunmuştur. Hüzünde, sevinçte, sitemde bile asildir Leyla. 
Şöyle göze batmadan, ince bir eda ile önünüze ruhunuzu ve zihninizi doyuracak bol ve zengin bir 
sofra seriyor: Rum-ili'ndeki (Rumeli) varlığıyla, koku ve renkleriyle Üsküp'ün camilerini, çarşılarını, 
köprülerini, hamamlarını, mezarlıklarını gözünüzün önüne getiriyor. Kendisi sanki geri çekilirken, 
okurunu şehri ile baş başa bırakıyor. Nostaljiktir Leyla'nın yazıları. Sanki beş yüz yıllık bir geçmişi 
içinde barındırır. Kaybolan eski asaletin, iletişim kurallarının, ahlâkın, edebin, mimarinin, hüsnün 
hüznünü dile getiriyor. Birliği, beraberliği özlüyor. Türklüğünü de ülkesinde bir azınlık mensubu ola-
rak gururla taşıyor, koruyor. Onu, en güzel sözcüklerle işlenmiş bohçalara sarıp kızlarının, müstak-
bel torunlarının çeyizine bırakıyor. Hanım hanımcık bir eda ile... Şehrazat'ın kızı, şehrinin, milletinin, 
mahallesinin hikâyelerini anlata anlata kendi varlığını ve kültürünün varlığını en acımasız şartlara 
rağmen koruyabiliyor. Yazılarında arada bir hayal kırıklığını da hissettiriyor, fakat hiçbir zaman bu 
hayal kırıklığını öfkeye dönüştürmüyor... Şartlar ne olursa olsun o eski, Osmanlı hanımefendisi asa-
letinden bir zerre bile kaybetmiyor. İstanbul sevgisi, Türkiye sevgisi doludur yazıları. Ancak Şar Da-
ğı'nı aşan sevgisi, kendisini göçe çağırmıyor. Aksine, Üsküp'teki varlığını sürdürmesini destekleme-
mizi istiyor." Kitapta yer alan bazı yazıların başlıkları şu şekilde: 

İstanbul Memleket, Selanik Selamet ve Üsküp Cennet...

İSTANBUL OL /MASAYDI
Yazar: Zafer Söğüt

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Sanat tarihçisi, eğitimci, fotoğraf sanatçısı, yazar Zafer Söğüt eserini öyle bir ifâdeyle isimlendirmiş 
ki bu ifâde, İstanbul'u ömrü hayatında bir kez temâşâ eden her kişiye âdeta nefessiz kalma hissi 
yaşatır: "İstanbul Ol/masaydı..." Ve yazar, bu çarpıcı ifâdesiyle isimlendirdiği kitabın iki kapağı ara-
sında, sayfa sayfa, satır satır bir şükür temrinine alıyor okuyucuyu... "Ne göreceğiz İstanbul'da? / 
Ne var İstanbul'da? / Bu şehri muhatap almak almak ne demek? / Bu şehirle nasıl konuşulur? / Bu 
şehirde yaşamayı seçerek ne elde etmiş oluruz? / Şehirlerarasından İstanbul'u farklı kılan nedir?" 
Ağaçlarınla, köprülerinle, sularınla, çeşmelerinle, bostanlarınla, sütunlarınla, gemilerinle, suriçinle, 
Eyüb'ünle, Üsküdar'ınla, Galata'nla, alfabenle, yürüyüşünle... Şükürler olsun ki varsın İstanbul! Hep 
var olasın İstanbul!

KAYBOLAN MESLEKLER VE SON USTALAR
Yazar: Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu

Yayınevi: İstanbul Ticaret Odası 

İnsanoğlunun tarihi kadar eskidir, mesleklerin tarihi. Hayatını sürdürebilmek için gerekli tüm ihti-
yaçlarını el emeğine dayalı mesleklerle sağlamıştır insanoğlu. Önce kişisel ihtiyaçları karşılamak 
için başlayan üretim, mesleklerin çeşitli örgütler vâsıtasıyla yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun ta-
mamının hizmetine girmiştir. Meslekler sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuşlardır. Zaman 
çarkı içinde kaybolup unutulmaya yüz tutan zanâatları tuvallere taşımak da bir zanâat olsa gerek. 
M. Ali Diyarbakırlıoğlu'nun, Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar adlı eserinde öyle zanâatlara yer ve-
rilmiş ki... Haratlık, lostracılık, çerçilik, köşkerlik, kutnu ve alaca dokumacılığı, sedefkarlık, nalıncılık, 
hallaçlık, hamutçuluk-kedenecilik, kendircilik-urgancılık, körükçülük, külekçilik, nalbatlık, sapçılık, 
semercilik, sepicilik, debbağlık, tabaklık, şimşir tarakçılık, yemenicilik... Günümüz birçok insanının 
anlamını dahi bilemeyeceği zanaatlar... Nice kadim şehrin çarşılarını mesken edinmiş köklü zana-
atlar... Son ustalarla söyleşiler ve sanatçıların resimlerinin yer aldığı eserle kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerimizin tanıtımlarının yapılması ve bu mesleklere hasredilen üretim ruhunun günümüz iş 
dünyasına yol gösterici olması amaçlanmış.
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