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Kitap Sanatı Atölyeleri
Berlin Devlet Müzeleri’ne bağlı İslam Eserleri
Müzesi’nin koleksiyonlarında kitap sanatının çok
değerli örnekleri yer almaktadır. Kitap sanatı kapsamındaki güzel yazı (hat) ve minyatür resmi İslam
sanatı içinde çok saygın ve önemli bir yere sahiptir.
Kitap sanatı, sanatçıların yaratıcı güçlerinin, teknik
ustalıklarının ve hassasiyetlerinin doruk noktasını
birarada sergiledikleri çok özel bir alandır. Kitap sa-

ailenin en yaşlı üyesinin ya da dönemin en saygın
sanatçılarından birinin yönettiğini öğrenmekteyiz.
Bir saray atölyesinin yöneticisi, çalışanlar arasındaki düzen ve verimlilikten sorumluydu; sanatçılar ve işlerin gelişimi hakkında hükümdara düzenli
raporlar sunmaktaydı. Atölyelerde bunun dışında
belli işlerde görevlendirilen çıraklar eğitilmekte, sürekli alıştırmalar ve tekrarlarla onlara sanat becerisi
kazandırılmaktaydı. Sanatçılara işlerinin önem derecesi ve kişisel ünlerine göre ödeme yapılmaktaydı. Grafik düzenlemeleri de üstlenen hat sanatçıları,
diğerleri arasında daha fazla saygınlık sahibiydi.
Resim Atölyelerindeki Çalışmalar
Sultanlar, beyler, hatta yerel hükümdarlar çok sayıda atölye kurmuş ve maddi olanakları ölçüsünde
dönemlerinin en iyi sanatçılarını davet etmişlerdir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde
atölyelerdeki işleyiş hakkında bilgi içeren, 15. yüzyılın başlarında hazırlanmış bir rapor bulunmaktadır. Bu metin Herat’ta (Afganistan), hükümdar
Baysungur’un saray atölyesinde çalışan usta sanatçı Cafer Tebrizi tarafından kaleme alınmıştır ve
bize bir saray atölyesinin iç dünyası hakkında fikir
vermektedir: Atölyede 24 usta ve 75 çırak görev
yapmaktadır. Gerek Tebrizi’nin raporundan, gerekse onun imzasını taşıyan eserlerden, atölyesindeki
sanatçıların sadece el yazmalarının hazırlanmasından sorumlu olmadıkları, aynı zamanda mimari ve
küçük eserler (örneğin halı) için de motif tasarımı
yaptıkları anlaşılmaktadır. Rapor ayrıca atölyedeki iş bölümü ve el yazmalarının üretilme aşamaları
hakkında da değerli bilgiler vermektedir. Örneğin
birçok işle aynı anda uğraşıldığını bu rapordan öğrenmekteyiz. Bir taraftan bir eserin süslenmesi işleri devam ederken, diğer yandan da nakkaşlar ve
ciltçiler başka bir eser üzerinde çalışabilmektedir.

Bilgi Kartı 2:
Rahle
Türkiye (Konya), 13. Yüzyıl ortası
Ceviz ağacı
Yükseklik: 107 cm.; Genişlik: 50 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

natçıları çoğunlukla belli bir atölyeye bağlı çalışır ve
bu yapıtları ortak bir çalışmayla meydana getirirler.
Bu atölyelerin oluşum ve işleyiş biçimleri üzerine
sahip olduğumuz az miktardaki bilgiyi bazı yazılı
belgelerden ve atölye raporlarından edinmekteyiz.
Bu kaynaklar iki tür atölyenin varlığına işaret etmektedir. Birincisi önde gelen zanaatçı aileler tarafından kurulan ve işletilen özel atölyelerdir. Bunlar
ağırlıklı olarak örneğin çini üretimi veya kitapların
çoğaltılması gibi tek zanaat alanına odaklıdır. İkinci
tür atölyeler ise hükümdarlar tarafından kurulan,
çoğunlukla farklı sanat dallarının ustalarının belli bir
sanat yapıtının üretilmesi için biraraya geldiği saray atölyeleridir. Yazılı kaynaklardan bu atölyeleri ya

Hat Sanatı
Hat sanatı “güzel yazı”nın ulaştığı en üst düzeydir;
katı ve ağır kurallar içerir. Köklü bir birikim ve sanata en üst derecede hakimiyet gerektiren hat İslam
kültürlerinde çok saygın bir yere sahiptir. Hat sanatının diğer sanatlar içindeki özel değeri, Kuran dili
olan Arapça’dan da kaynaklanmaktadır. Vahiyle aktarılan sözcükleri yazıya geçiren ilk kişilerden olan
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Hazreti Muhammed’in kuzeni ve damadı Hazreti Ali
ilk hat sanatçısı olarak kabul edilmektedir.
Hat sanatı iki ayrı açıdan özel değer taşımaktadır;
hem içerik hem de görüntü yönünden anlam yüklüdür. İçeriği anlamadan, hatta okuma bilmeden de
göze hitap etme gücü vardır. Mısırlı düşünür Ahmet
bin el Kadı’nın 16. yüzyılda söylediği gibi “Güzel bir
yazı gören, okumayı bilmese de mutlulukla dolacaktır.”
Yüzyıllar içinde büyük anıtsal boyutlardan dekoratif ve çok ince işçilikli küçük örneklere kadar geniş
bir hat yelpazesi gelişmiştir. Hangi türün seçileceğinde kullanım araçları, bölge ve dönem özellikleri
etkili olmuştur; bu, kısmen bugün için de geçerlidir.
Hat sanatı zaman zaman başka dekoratif öğelerle
birlikte veya tek başına küçük sanat eserlerinin ve
mimarinin süslenmesi ve öne çıkarılması için de
kullanılmıştır. Hat sanatının bu tür uygulama alanları, İslam Eserleri Müzesi’nde korunan iki örnek üzerinde en güzel biçimde gösterilebilir. Bunlardan ilki
olan 13. yüzyıl Konya yapımı bir rahle yetkin bir hat
işçiliğinin bitkisel bezemeli bir dekorla birleşimini

ve geometrik bezemelerle süslenmesi ve doldurulması zamanla el yazması Kuran’ların temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Kitap süslerinin bu
denli özenle işlenmesi kitapların değerinin yanında
aynı zamanda bu kitaplara sahip olan kişilerin çok
özel bir el yazması yoluyla toplum içinde kendi güç
ve zenginliklerini gösterme istekleriyle de ilişkilidir.

Bilgi Kartı 5:
Bir Kuran’a ait iki sayfa
İran, 1560-1570
Kağıt üzerine boya, yaldız ve is mürekkebi
Yükseklik: 49.6 cm.; Genişlik: 34 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Ingrid Geske

16. yüzyılın ikinci yarısına ait büyük formatlı, görkemli bir Kuran’ın ilk iki sayfası bunun en güzel örneklerinden biridir.
Özenle hazırlanan el yazmaları, dinsel özellikli eserlerin yanında, tıp ve felsefe, tarih ve edebiyat gibi
konuları da içermektedir. İslam kültürünün egemen
olduğu yerlerdeki yazı atölyeleri bir taraftan Antik
Çağ tıp ve felsefe yazmalarını Arapça’ya çevirme
ve aktarma işini de yürütmekteydi. Sadece metinler
çevrilmiyor, aynı zamanda ilgili çizimler ve görsel
ekler de kullanılıyordu. Bu şekilde erken dönemlerde, metinlerin içeriklerinin sadece süslenmesi
değil, gerekli resimlerle açıklanması geleneği de
gelişmekteydi. 13. yüzyıldan itibaren, İslam etkisi
altındaki İran’da ve Mezopotamya’da kitap resimleme sanatının örnekleri ortaya çıkmaktaydı. İslam
kitap sanatında minyatür resminin gelişmesinde
büyük önem taşıyan, el Kazvini’nin çok sayıda resim içeren el yazmaları önde gelen örnekler arasındadır.

Bilgi Kartı 3:
Yazıtlı kase
Nişabur (Kuzeydoğu İran), 9.-10. Yüzyıl
Seramik, boyalı ve sırlı
Yükseklik: 11 cm.; Çap: 36 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Oeberg

sergilemektedir. İkinci örnek olan 9. - 10. yüzyıla tarihli, kuzeydoğu İran kökenli kase ise beyaz zemin
üzerine işlenmiş kahverengi-eflatun tonlarında yalın ve zarif yazısıyla göz almaktadır.
Sanatların Sultanı
İslam’ın giderek yaygınlaşması ve bunun üzerine el
yazması Kuran’lara ihtiyacın artması kitap sanatının gelişmesini desteklemiştir. Sayfaların bitkisel

Kitap Üretimi
İslam sanatları içinde kitap sanatından söz edildiğinde akla gelen sadece hat, kitap süsleri ve min-
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yatür değildir. Kitap üretimi, kağıdın, mürekkebin
ve kapağın hazırlanması gibi teknik aşamaları da
kapsar. Kağıt üretimi 8. yüzyılda Çinli esirlerden
öğrenilmiş, böylelikle parşömen kağıdı zamanla
önemini kaybetmiştir. Mürekkebin uygulanabilmesi
için kağıt önce nişasta esaslı bir karışımla kaplanır, sonra da örneğin akik gibi pürüzsüz ve ağır bir
nesne yardımıyla düzlenirdi. Bu işlem mürekkebin
kağıdın gözeneklerine işlemesini önler ve hataların yüzeyin hafifçe kazınarak düzeltilmesine olanak verirdi. Bundan sonra kağıdın yüzeyine, okuyucunun fark edemeyeceği, ama hat sanatçısının
görebileceği incelikte, görsel etki amaçlı yardımcı
çizgiler çizilirdi. Yazılar, süsler ve minyatür resimleri
için siyah, renkli ve metalik mürekkepler kullanılırdı.
Bunların üretiminde mazı, is ve Arap zamkı gibi
maddelerden yararlanılırdı. Özel bazı metinlerde
ise *lapis lazuli, safran veya altın gibi değerli malzemeler de tercih edilirdi. Her hat sanatçısı, kamış,
bakır veya kuş tüyü kullanarak kendi kalemini kendisi üretirdi. Yazı gereçlerinin de yazılan yazıya etki
ettiğine inanılırdı. Kitap sayfaları en sonunda farklı
baskı ve kesme teknikleri kullanılarak ortak boyutlara getirilir ve bağlanarak özenli geometrik ve
soyut bezemeler taşıyan cilt kapaklarının içine yerleştirilirdi. Lake tekniğinin 16. yüzyılda gelişmesiyle
birlikte kapaklar da renkli av veya saray sahneleriyle süslenirdi.

bir soluk kazandırmak istiyordu ve bu amaçla çevresine ülkenin en iyi sanatçılarını toplamıştı. Şah
Tahmasp’ın tamamlanmasında payı olan en büyük
projesi, babası Şah İsmail’in onun için hazırlatmaya başladığı kahramanlık destanı Şehname’nin çok
görkemli iki ciltlik kopyasıdır. Bu eser İran kitap sanatı tarihinin en özenli hazırlanmış Şehname nüshasıdır ve özgün durumunda, altınla süslü 759’dan
fazla sayfa ile 258 adet yüksek nitelikli minyatür
resminden oluşmaktadır. Şah Tahmasp 1566 yılında Şehname’yi, tahta çıkışı vesilesi ile Osmanlı
sultanı II. Selim’e armağan etmiştir. Bu el yazması
eser, 20. yüzyılın ortalarında sayfalar halinde sanat piyasasında dolaşıma girmiş ve dünya çapında
farklı koleksiyonlara dağılmıştır. Berlin İslam
Eserleri Müzesi’nde de bu eserin minyatürlü iki
sayfası yer almaktadır.

Şah Tahmasp’a Ait Şehname
“Hükümdarların kitabı” Şehname 10. yüzyılın sonları veya 11. yüzyılın başlarında şair Firdevsi (yaklaşık 935 -1020) tarafından yazılmıştır; İran’ın ulusal
destanı olarak kabul edilmektedir. Firdevsi, öykülerini 50.000 beyiti aşkın bir bütün halinde yazabilmek için yaklaşık 30 yıl çalışmıştır. Destanın esasını oluşturan anafikir, kendi ahlak anlayışı üzerine
görüşler geliştiren iyi karakterli bir insanın düşüncelerine dayanmaktadır. Destan bir “hükümdarlık
aynası” yani bir rehber olarak işlev taşımış, geleceğin hükümdarı konumundaki kişilere olumlu ve
olumsuz karakter örneklerini anlatarak iyi bir yönetici olmaları için yol göstermiştir. Şehname, eğitime
yönelik bu özelliğinden dolayı İran sınırları dışında
da etkili olmuş, kopyaları üretilmiştir.
16. yüzyılın başlarında Şah I. Tahmasp tarafından
kurulan en önemli saray atölyeleri Tebriz’de bulunmaktaydı. Şah geleneksel sanatlar olan kağıt üretimi, hat, süsleme, minyatür ve cilt sanatlarına yeni

Bilgi Kartı 4:
El Kazvini’nin *Kozmografyasından bir sayfa
İran, 15. yüzyılın birinci çeyreği
Kağıt üzerine boya ve altın
Yükseklik: 24 cm.; Genişlik: 15 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

İslam Dünyasında Kitap Basımı
Avrupa’da 15. yüzyılın ortasından itibaren kitap
üretiminde devrim yaratan matbaanın icadı uzun
süre İslam dünyasında doğrudan bir etki yaratmamıştır. Matbaanın İslam kültürünün egemen olduğu
ülkelerde ancak daha geç yüzyıllarda etkin olması,
Arap harflerinin girift biçimlerinin matbaaya aktarılma zorluğu ve hat sanatının saygınlığını yitirme
kaygısı gibi sebeplerle açıklanabilmektedir. İlk matbaa 18. yüzyılda İstanbul’da kurulmuş, öncelikle bir
Arapça-Türkçe sözlük basılmış, bunu diğer kitaplar
izlemiştir. Kuran’ın ilk baskısı ise ancak 19. yüzyılda
taşbaskı yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
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Bilgi Kartı 1:
Şehname’den bir sayfa: Sam’ın oğlu Zal’ı Elbruz Dağı’ndan geri getirişi
İran, 1530 yılı civarı
Kağıt üzerine altın ve is mürekkebi
Yükseklik: 47 cm.; Genişlik: 31.3 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Jürgen Liepe
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Sarayın Kitapları
© Jakob Hilpert

Çizgi romanları çok severim, kendim de gayet güzel çizebildiğim

için bazen dersler sırasında da canım sıkıldığında birşeyler çizer
dururum.

O yüzden, Regina Teyze’nin müzesindeki gezintilerimde, içinde

*minyatür resimlerinin sergilendiği küçük odada gördüklerim, eski

çanak çömlek kırıkları, halılar ve kaselerden çok daha fazla ilgimi
çekiyordu.

Minyatür, eski kitapların elle boyanmış sayfalarına verilen bir isim.
Minyatür resimleri genelde çok küçüktür; ama insanın saatlerce

sıkılmadan izleyebileceği ve her zaman yeni birşeyler keşfedebi-

leceği inanılmaz detaylarla doludur. Yani biraz çizgi romanlar gibi-

dir. Zaten minyatürlerde de çizgi romanlarda olduğu gibi biraz yazı
biraz da çizim vardır. Müzedeki minyatürler 500 yıllıktı, ama yine
de hiç eskimiş gibi görünmüyordu.

Bunları acaba kimler resimlemişti? Nasıl bir teknik kullanmıştı?

Bunları çok merak ediyordum. Belki bu resimlerden esinlenerek

ben de ilginç yeni çizimler yapabilirdim. Fakat ne zaman Regina

Teyze’ye, bu sayfalardan birini yanıma alarak bir zaman yolculu-

ğuna çıkmak istediğimi söylesem cevabı hep aynı oluyordu: “Şimdi olmaz!”

“Ama neden?” diye sorduğumda da verdiği cevap hep aynıydı:

“Çünkü onları parmaklarınla tutup kirletirsin, ya da yanlışlıkla yırtıverirsin!”

Tatilin bitmek üzere olduğu günlerde bir akşam Regina Teyze

yüzünde bir gülümsemeyle güzel bir haber verdi: “Bazen hatalar

yapmış olsan da, bu tatil sırasında benim zaman makinemi kulla-

nabilecek en iyi pilot olduğunu gösterdin! Onun için sana bir sürpriz hazırladım!” Regina Teyze öyle kolay kolay insanı öven sözler
söylemezdi.

Tabii ki sürprizin ne olduğunu hemen öğrenmek istiyordum. Re-

gina Teyze gülümsedi: “Önce gidip bir güzel ellerini yıka bakalım.
59

Kültür Öyküsü III
Kitap ve Hat Sanatı
Öykü

Şöyle tertemiz olsunlar!”

Ne kadar çok sevindiğimi tahmin edersiniz. En sonunda minyatür
resimlerinin yapıldığı yere gidebilecektim.

Seçmek istediğim resmin adı ‘Anka kuşu ile Zal’dı. Bu öyküde

babası tarafından terk edilen bir çocuğun dev bir kuş tarafından
büyütülmesi anlatılıyordu.

Ama beni öncelikle heyecanlandıran aslında öykünün kendisi

değildi. Resimde kocaman bir dağ görünüyordu. Dağın üzerinde,

ilk bakışta fark edilemeyen insan yüzleri ve hayvanlar gizlenmişti.
Yani bu resim bir tür bulmaca gibiydi.

Regina Teyze’nin yüzü hemen asıldı. “Pes yani! Bula bula en de-

ğerli resmi bulup seçtin! Bu minyatür İran *Şahı’nın sarayından
gelme!”

Regina Teyze yolculuk için *sarığımı ve giysimi giydirirken bir yandan da her zamanki uyarılarını sıralamaktaydı. Dikkatli olacaktım,
birileriyle karşılaşırsam çok nazik davranacaktım, yerlere kadar
eğilecektim, falan filan… Ne olursa olsun gideceğim yer bir hükümdarın sarayıydı!

Bu sefer Regina Teyze her zaman olduğundan daha ciddi görünüyordu. “Olur da resmin herhangi bir yerine ufacık bile olsa bir

zarar gelirse, sakın gözüme gözükme! Geri bile dönme!” diyerek
beni tekrar tekrar uyardı.

Bu defa Regina Teyze’nin titizliği ve tembihleri dayanılacak gibi

değildi. Resmi yavaşça elime aldım, çok dikkatli olacağıma söz

verdim ve zaman makinesini geçmişe doğru harekete geçirdim.
Teyzem yine zamanda geriye doğru tuhaf adımlarla yürümeye

ve tersten konuşmaya başlayarak odadan çıktı. Makineyi en hızlı

konumuna getirdim; minyatür resmini yapan kişiyi tanımak için sabırsızlanıyordum. Geçmişe gittiğimde önce resmin müzeden çıkıp

bir satıcının eline geçtiğini, sonra da elden ele dolaştığını gördüm.
Birden resmin üzerindeki yazılar silindi. Bunun sadece bir anlamı
olabilirdi: Tam olarak yazıların yazıldığı zamana gelmiştim.

Hemen makineyi durdurdum. Gösterge 1530 yılını gösteriyordu.
Her zaman olduğu gibi iniş için sabahın erken saatlerini seçmiştim. İner inmez ilk anda kimselere yakalanmak istemiyordum.
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Çevremde dikkatimi çeken ilk şey havanın aşırı soğuk oluşuydu;
buz gibiydi. Bu nasıl olabilir diye düşündüm. Daha önceki yol-

culuklarımda her zaman sıcaktan kan ter içinde kalıyordum. Bir

binanın içindeydim; ama odalarda neler olduğunu göremiyordum,

çok karanlıktı. Bir pencere bulup açtım. Sabahın ilk ışıkları altında
gördüğüm şey çok görkemli bir saraydı. Sarayın bahçesi karla
kaplıydı. Havuzdaki su donmuştu.

İlginç! Ben İran’ı hep sıcak bir çöl ülkesi olarak düşünürdüm, oysa
hiç de öyle değilmiş. Titreyerek sağıma soluma bakındım. Belli ki

burası bir atölye, yani bir çalışma yeriydi. Ama ne gibi bir çalışma

yeri olduğunu ilk anda anlayamıyordum. Bir köşede, tavana kadar
yükselen üst üste yığılmış *kamışlar dikkatimi çekti; başka bir kö-

şede içlerinde sarımsı bir madde bulunan büyük fıçılar duruyordu.
İskemlemi küçük bir odaya koydum, fıçılara doğru yaklaştım, içlerindekinin ne olduğunu merak ediyordum. Yeni yeni doğan güne-

şin ışıkları fıçıların içinde binlerce altın yıldız oluşturmuştu. Bu ne
olabilir ki?

Parmağımı dikkatlice içine soktum. Koyu kıvamlı, hamur gibi bir-

şeydi bu, ışıltılar da bu hamurun içine karıştırılmış olan minik altın
parçacıklarıydı. İran şahı acaba böyle içinde altın parçaları olan

ekmekler mi yiyor, diye sordum kendi kendime. Sonra birden gözlerimi diğer elimde tuttuğum minyatür sayfasına çevirdim. Resimli

kağıdın üzerinde de aynı ışıltılı altın parçacıklarından vardı. Şimdi
anlamıştım. Fıçıların arkasında silindir biçimli, merdaneye ben-

zeyen araçlar duruyordu. Onların arkasında ipler gerilmişti, iplere
de kurumaları için, üzerlerinde altın renkli boyaları olan kağıtlar
asılmıştı.

Bu arada soğuktan çenem titriyordu; odanın arkasında bir yerler-

de bir battaniye görünce çok mutlu oldum. Almak için uzandığımda birden çok korktum. Altında şişman bir adam yatıyordu! O da
korkarak yerinden doğruldu.

Güçlükle birkaç şey söylemeye çalıştım, ama adam birdenbire

ayaklandı, kemerine elini attı, kısa ve keskin bir bıçak çıkardı ve
bağırdı: “Kimsin, ne arıyorsun burada?”

Hızlıca iyi bir yanıt bulmaya çalışıyordum. Aslında gerçeği anlatmak her zaman işime yaramıştır.
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Yani gerçeğin hiç olmazsa birazını…

Bütün cesaretimi topladım. Kurumuş boğazımdan tuhaf sesler

çıkararak ustayı aradığımı, iyi resim yaptığımı, ondan daha fazla-

sını öğrenmek istediğimi söyledim. Adam elindeki bıçağı bırakmadan bana öfkeden köpürmüş halde bakıyordu.

“Demek güzel resim yapıyorsun? Hıh! Bence hırsızlık peşindey-

din, bu gece burada çalışmak zorunda olmasaydım kesin ne var
ne yok götürecektin.”

Gerçeği söylüyorum diye yemin ettim.

Yüzüme dikkatli dikkatli baktı, sesi hala kızgındı. “Ben bu saraydaki baş ressamım. On tane ayrı soyluluk unvanım var, malım

mülküm çok, Şah’ın verdiği onur yüzüğünü taşıyorum. İyi resim

yaptığını iddia ediyorsan, kanıtla o halde! Eğer kanıtlayamazsan
vay haline!”

Ressam yerdeki minderi gösterdi. Hemen yanında büyük bir mü-

rekkep şişesi ve bir parça da ucu sivriltilmiş kamış duruyordu. Artık seçeneğim yoktu. Yere oturdum, ustanın bıçağı da hala bana
doğru bakıyordu. Aslında gerçekten iyi resim yaparım. Ama bir

düşünün, bir taraftan biri sizi bıçakla tehdit ediyor, bir yandan da
soğuktan titriyorsunuz; o durumda nasıl resim yapardınız? Hem
de bir kamışla!

“Bir hayvan resmi yap öyleyse bakalım! Mesela bir aslan...”

Yutkundum. Aslanlarla aram pek de iyi değildi. “Acaba at çizsem

olmaz mı?” diyerek şansımı denedim. Usta bana bu kez şaşırarak
baktı. “At mı? At çizmek çok daha zor. Ama tamam, at olsun.”

At resimleri yapmakta başarılıydım, çünkü okuduğum çizgi ro-

manlarda hep atlar olurdu, ayrıca yanımda taşıdığım minyatürde
de at resimleri vardı. Yani icabında bunlara benzeyen bir resim
yapabilirdim.

Titreyen parmaklarımla kamışı mürekkebe daldırdım, bir kağıt

aldım, hemen yanıma yere koydum. Resim ustası yine köpürdü:

“Kağıda saygısızlık yapıyorsun! O sayfayı yere koyamazsın, elinde tutmak zorundasın.”

Bir elimde kamış bir elimde kağıt, resmi yapmaya koyuldum.

Yapacağım bu resmin ne kadar önemli olduğunu o kadar iyi bili-

yordum ve o kadar özenle çalıştım ki, sonunda ortaya gerçekten
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gayet güzel bir at resmi çıktı. Hatta bence bizim ressamın çizdiği
minyatürdeki incecik bacaklı atlardan bile daha iyi olmuştu.

Ressam resmimi uzun uzun inceledi, sonra da bir kenara attı.
“Fena değil! Bundan böyle benim öğrencimsin!”

Tam rahatlamış olarak ayağa kalkıyordum ki, yeni öğretmenim

beni hızla itti ve tekrar yere oturdum. “Bir saray ustasının karşısında böyle ayakta duramazsın!” Sonra da ayakkabılarımı göstere-

rek ”ayrıca böyle kutsal bir yerde ayakkabılarınla dolaşamazsın!”
dedi. Hemen çıkardım ben de ayakkabılarımı.

Atölye yavaş yavaş sanatçı ve ustalarla dolmaya başlamıştı.

Ama buradaki görevim beklediğimden biraz farklı olacaktı. Yerleri
süpürecek, çuvalları taşıyacak, ocak için odun getirecektim. Baş
ressamın aslında her iş için yardımcıları vardı. Örneğin kendisi

oturup resmini yaparken hizmetlilerden biri ona tatlılar yedirmekte,
bir başkası da üşümesin diye ocakta ısıtılmış taşlarla sırtını ovalamaktaydı. Atölyede ustanın yanında başka bir önemli adam daha
vardı. *Hat sanatçısı; yani sayfaların üzerine yazıları yazmaktan
sorumlu kişi… İkisi de birbirinden gösterişli giyinmişti, ikisinin de

bir sürü uşağı, hizmetçisi vardı. İkisi de o kadar büyük saygı görüyordu ki, insan onları adeta hükümdar zannederdi.

Bana öncelikle burada nasıl hareket etmem gerektiğini öğrettiler.

Bu iki ustanın gözlerine bakmak, onları çalışırken izlemek ve başka bir sürü şey yasaktı. Binlerce kurala dikkat etmek gerekiyordu.
Buna rağmen bir keresinde, fıçılardan birini temizlerken gizlice

kafamı kaldırdım ve hat sanatçısını izledim. Zaten buralara gelme
amacım onları tanıyıp bilgi almaktı.

Usta yerde bağdaş kurmuş oturuyordu; duruşu dimdikti. Başka

hiçbir yardımcı araç olmadan yazıları doğru ve harikulade bir bi-

çimde yazabilmesi hayranlık uyandırıcıydı. Neden bu kadar saygı
gösterildiğini anlamaya başlamıştım. Bana çok iyi davranılmasa

da, havalar buz gibi soğuk olsa da, buralarda biraz daha kalmaya
karar verdim. Bu ülkeyi içten içe sevmeye başlamıştım, resimli

roman çizerleri krallar gibi yaşıyordu, bu çok hoşuma gitmişti. Ee
sonuçta ben de bu mesleği seçmek istiyordum!
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Akşam saatlerinde ressam ve hat ustası, benim gelecekten ge-

tirdiğim minyatür sayfasını en sonunda bitirdiler. Benim görevim

de bunu saraya götürmek ve Şah’ın görüşlerine sunulmak üzere
saray görevlilerinden birine teslim etmekti.

Usta beni sürekli uyarıp duruyordu: “Olur da resmin herhangi bir

yerine ufacık bile olsa bir zarar gelirse, sakın gözüme gözükme!”
Ben bu uyarıyı sanki daha önce de duymuştum...

Resmi bana bir dosya içinde verdiler, yola koyuldum. Resim atöl-

yesi sarayın hemen yanında olduğu için sadece yürüyerek avluyu
geçmem yeterliydi. Dosyayı sanki düşüp kırılacak bir yumurtayı
elimde tutuyormuşum gibi çok dikkat ederek taşıyordum, yavaş

adımlarla karlı avludan yürüyordum. Tam havuzun oraya gelmiştim ki; olanlar oldu!

Donmuş küçük bir su birikintisi karın altında kalmış. Ben de oraya
basıp kayınca dosya elimden fırlayıp havalara savruldu. Ve tabii

ki içindeki minyatür sayfası da kurtulup bir sonbahar yaprağı gibi
havada süzülmeye başladı.

Yakalamak için çabaladım, ama artık çok geçti.

Karlı yerlere düşen resmi korka korka elime aldım. Sayfanın sağına soluna baktım. Herşey yolunda gözüküyordu. Resmin üzerine
sadece bir iki minik kar tanesi bulaşmıştı o kadar. Onları da yavaşça silmeye çalıştım.

Ama bundan daha büyük bir felaket ne olabilirdi? Adeta nefessiz
kaldım. Bütün resim, bütün renkler birbirine bulaşıverdi. Akan

boyaları giysimin koluyla silmeye çalıştım, herşey daha da beter
oldu.

Peki şimdi ne yapacaktım!
Çevreme bakındım. Belli ki beni gören olmamıştı. Sayfayı he-

mencecik dosyasına yerleştirdim. Saraya gitmem artık mümkün

değildi. Ama atölyeye de dönemezdim. Baş ressam bana kimbilir

neler yapardı. Belki de ceza olarak timsahlara atardı. Gerçi burası

timsahlar için fazlaca soğuk bir yerdi. Yoksa? Acaba kar timsahları
da var mıydı? Doğrusu bunu bilmek bile istemiyordum.

Kimseye fark ettirmeden, zaman makinemi sakladığım küçük odaya süzüldüm. Nefes nefese makinemin iskemlesine oturdum.Tam
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makineyi çalıştıracaktım ki aklım başıma geldi.

Minyatürü böyle boyaları birbirine girmiş halde Regina Teyze’ye
götüremezdim ki!

Doğrusu, Regina Teyze’nin öfkesinin yanında kar timsahlarına
yem olmayı tercih ederdim.

Bir çıkış yolu bulmam lazımdı. Çok uzak bir geleceğe gidebilirdim,
örneğin 3000 yılına. O zamana kadar bu iş çoktan unutulmuş

olurdu. Ya da tam tersi, daha eskiye, dinozorların zamanına mı

kaçsaydım? Kendime bir mağara bulup rahat rahat yaşardım…
Ama, hayır… çaresiz yine geri dönmek zorundaydım.

Makinenin kumandasını azıcık geriye ayarladım. Önce bir dakika

kadar geçmişe gittim, sonra yedi… sekiz dakika… Avluya ilk girdiğim zamana, düşmeden hemen öncesine geri döndüm. Makineyi
durdurdum, kucağımda tuttuğum dosyayı açtım.

Resim pırıl pırıl, yepyeniydi. E tabii daha karların üzerine düşmemişti.

Göstergeyi hemen tam gaza getirdim. Geleceğe, Regina Teyze’ye
ve Berlin’deki sıcak yaz gününe doğru hızlıca hareket ettim.

Güzel bir serüveni daha geride bırakıyordum. Gerçekten üzüldüğüm tek şey, yaptığım at resmini yanıma alamamış olmamdı, o
kadar güzel bir at resmini bir daha hiçbir zaman yapamadım!
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Giriş soru ve ödevleri
1) Sanat ve el sanatları: Sanatla ilgili hangi meslekleri biliyorsun? El sanatlarıyla ilgili hangi
meslekleri biliyorsun? Bu iki meslek grubu
arasındaki fark nedir?

4) Kitap ve hat sanatı: Kitapların eskiden nasıl
üretildiği, hangi meslek insanlarının buna katkıda bulunduğu ve bir kitabın hazırlanmasının
ne kadar zaman aldığı hakkında düşünceler
geliştir.

2) Seri mallar ve seri üretim: Günümüzde kitaplar
nasıl üretilmektedir? Bir kitabın hazırlanmasında hangi meslek grubundan insanlar çalışır?

5) Zanaat: Zanaat nedir? Zanaatle ilgili birkaç
meslek adı söyle.

3) Seri mallar ve seri üretim: “E-Kitap” nedir?
E-kitabın basılı kitaptan farkı nedir?

6) Seri mallar ve seri üretim: Seri üretim nedir?
En sevdiğin kitaplardan veya dergilerden kaç
adet üretildiğini biliyor musun? Bu kadar çok
sayıda üretim nasıl gerçekleşiyor?

Öyküyle ilgili sorular
1) Kahramanımız neden özellikle o minyatür sayfasını seçti?

5) Kahramanımız yanlış bir hareket yapmamak
için atölyede nelere dikkat etmek zorunda?

2) Kahramanımız nereye yolculuk yaptı? Oraya
hangi yılda ve hangi mevsimde gitti?

6) Hat sanatçısı ne iş yapar?

3) Şahın kitap atölyesinde kitapları sadece bir
kişi mi hazırlıyor? Kahramanımız o atölyede ne
gibi sanatçılar ve mesleklerle karşılaştı?

7) Bu minyatür sayfası kimin için üretilmiş?
8) Kar timsahı nedir? Kahramanımız böyle bir
hayvan olduğuna neden inanıyor?

4) Atölyedeki çizim ve boyama işleri belli zorluklar içeriyor. Çizim yaparken kağıdı nasıl tutmak
gerekiyor?

66

Kültür Öyküsü III
Kitap ve Hat Sanatı
Sorular ve Alıştırma Önerileri

Bilgi kartlarıyla ilgili sorular:
1) Şehname nedir ve ne gibi konular anlatır?
Şehname ne zaman ve hangi dilde yazılmıştır?

5) Şehname’nin ilk başta 759 sayfası varmış.
Bu kitabın tamamlanması ne kadar zaman
almış olabilir?

2) Anka kuşu nedir? Bu minyatür sayfasındaki
öyküde nasıl bir rolü var?

6) Özellikle süslenmiş bir Kuran ne anlama gelir?
Süslemeleri nasıldır? Kuran, okunurken neyin
üzerine yerleştirilir?

3) Bilgi kartlarındaki hangi nesneler üzerinde
hat sanatı görülür, bu sanat neden bu kadar
önemlidir?

7) Hat sanatı nedir? Dinle ilgili bir sanat mıdır?
Bunun yanıtı kartlardan birinin üzerinde yer
alıyor.

4) Şehname’ye ait bu minyatür sayfası kaç
yıllıktır?

Konunun pekiştirilmesi için öneriler
Araştırma: Avrupa’da da kitap atölyeleri var mıydı? İnternette Avrupa’daki kitap ve hat sanatı hakkında
bilgiler bul.
Araştırma: Yazı ve resmin günümüzdeki biçimlerinden hangilerini biliyorsun?
Yaratıcı ödev: Yardımcı ders araçları arasında bir de sözlük yer alıyor. Sınıf arkadaşlarınla birlikte bu
sözlükteki sözcükleri kullanarak bir kitap hazırlayabilir ve bunu yaratıcı bir biçimde dekore edebilirsiniz.
Yaratıcı ödev: Kendini bir hat sanatçısının yerine koyarak bir kağıdın üzerine en sevdiğin şiiri veya en
sevdiğin şarkının bir bölümünü yaz; kağıdı da bir ressam gibi resimlerle süsle.
Tartışma konusu: E-kitap nedir? Bildiğimiz basılı kitapla karşılaştırınca ne gibi olumlu veya olumsuz
yönler görüyorsun? Sen hangi türde kitabı tercih edersin? Gerekçelerini yaz.
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