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Halep şehri ve kalesinin görünümü, 1925 yılı civarı
© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

Halep Şehri
Suriye’de bulunan Halep dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Binyıllardan beri ticaret yollarının buluştuğu bir düğüm noktası olmuştur. 1516 yılında
*Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmasının
ardından ekonomik açıdan en parlak devirlerinden birini yaşamıştır. Halep uzak ticaret yollarının
üzerinde, dünya çapında önemli bir merkez niteliği
kazanmış ve bugüne ulaşan etkileyici mimari anıtlara da yansıdığı gibi, İstanbul ve Kahire’den sonra
Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli üçüncü ticaret kenti olmuştur. Hindistan, İran ve Avrupa’dan
gelen uzak mesafeli ticaret yolları burada kesişmiştir. Baharat, biber, çivit ve ham ipek doğu ülkelerinden, Arap kahvesi de güneyden, Şam üzerinden
buraya gelmiştir. Deniz kıyısında olmamasına rağmen Akdeniz ticareti de Halep üzerinden gerçekleşmiştir. Ticari canlılık tüccarlara büyük kazançlar
getirmiş, iç ticaret de zeytinyağı sabunu ve yerel
dokumalar gibi ürünlerle gelişme göstermiş, 17.
yüzyılda doruğa ulaşmıştır. Çarşı bölgesi (Arapça
“suk”) Halep şehrinin adeta kalbini oluşturmuştur.

Seyahatnamesinde Osmanlı şehirlerine ve komşu ülkelere düzenlediği çok sayıdaki gezilerinden
izlenimler sunan Osmanlı seyyah ve yazarı Evliya
Çelebi, Halep çarşısında insanın ölümsüzlük iksiri
dışında her şeyi bulabileceğini söylemektedir.

Bilgi Kartı 4:
Halep’te bir evin konuk odası
*Gravür, 1794 yılı öncesi
A. Russel’in kitabından: The Natural History of Aleppo, London 1794, s. 102
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Toplum Yapısı
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki birçok başka şehir gibi Halep de dinsel açıdan çeşitlilik gösteren
bir kimliğe sahiptir. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve
Museviler burada yan yana yaşamışlar, beraber-

sından çok değerli görülen ve üzerinde ev sahibinin adını taşıyan ahşap duvar kaplamaları, bir
zamanlar İsa bin Butrus adlı bir Hıristiyan tüccar
ve simsarın evinin konuk kabul odasını, yani divanhanesini dekore etmekteydi. Şimdi “Beyt Vekil”
olarak bilinen Hıristiyan tüccarın evi bugün hala
ağırlıklı olarak Hıristiyanların oturduğu el Cüdeyde
Mahallesi’ndedir.
Tüccar İsa bin Butrus’un evi kendi döneminin en
güzel Suriye şehir evlerinden biridir. Diğer büyük
konaklar gibi, eve gelen konukların ağırlandığı temsil amaçlı bir kabul odasına (Arapça “ka’a”) sahiptir.
Buradaki mekan, ortasında fıskiyeli bir havuzu
bulunan, zemini renkli mermer levhalarla kaplı ve
üzeri kubbeyle örtülü merkezi bir alanın çevresinde
gelişmekteydi. Konuklar avludan buraya girmekte,
ayakkabılarını çıkarıp odayı çevreleyen yüksekçe
sekilerin üzerine rahatça yerleşmekteydi.

Bilgi Kartı 3:
Halep’te bir evin iç avlusu
Fotoğraf: Karin Schmidl, 2006

ce bir günlük yaşam oluşturmuşlardır. Ticaret etkinlikleriyle birlikte çok sayıda yabancı da buraya
gelmiş, Hintliler, Gürcüler, İranlılar, Ermeniler, ayrıca Venedikliler, Hollandalılar ve İngilizler Halep’te
buluşmuştur. Bazı topluluklar Halep’te ticari temsilcilikler ve konsolosluklar açmış, yerel tüccarlar da
bundan büyük ölçüde yararlanmıştır. Yerli Hıristiyan
tüccarlar Osmanlı’nın Halep’teki parlak döneminde
özellikle Avrupalı tüccarlarla yapılan ticarette önemli
bir rol oynamışlardır.
Halep Evleri
Bütün diğer geleneksel Suriye şehir evlerinde olduğu gibi Halep evleri de içe dönük karakterdedir. Dış
duvarlar penceresizdir, evlerin kapıları da doğrudan
içeriye açılmaz. Yabancıların ev yaşamını görmelerini engelleyecek bir düzenleme söz konusudur.
Bütün mekanlar ve odalar ev yaşamında merkezi
bir rol üstlenen iç avluya açılmaktadır. Bu avlular
çoğu zaman çiçeklerle, portakal ve limon ağaçlarıyla süslüdür, ortada sıcak günlerde serinlik veren
bir havuz bulunur. Avlu aynı zamanda aile üyelerinin
karşılaştığı ve biraraya geldiği yerdir, konuklar burada ağırlanır; herkes için şehirden ve günlük yaşamın karmaşasından uzak bir dinlenme ortamıdır.

Bilgi Kartı 5:
Halep Odası’nın Maketi
Maketi Yapan: Susanne Brandhorst
© Besucherdienste, SMB / Ingrid Geske, 2012

Halep Odası
Berlin İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan “Halep
Odası” bu tür bir evin bugüne ulaşan en eski duvar
kaplamalarından oluşmaktadır. Kaplamalar, yazıtlar
yardımıyla 1601 ve 1603 yıllarına tarihlenmektedir.
Günümüze kalan tüm bu tip diğer ahşap paneller
ise geç 17. yüzyıldan, 18. ve 19. yüzyıldandır.
Yüzeylerinde figürlü ve bitkisel bezemeler, yazıtlar
ve özlü sözler taşıyan bu ahşap duvar kaplamaları adeta bir hayal dünyası yaratmaktaydı. Paneller
duvarları 2.60 m. yüksekliğe kadar kaplamakta,
sadece ince işçilik gösteren ahşap kepenkler ar-

Vekil Evi
Tüccarların zenginliği evlerine ve evlerin iç mekanlarına yansımıştır. Halep Odası’nın sanat açı-
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kasındaki 14 adet pencere ile kapı ve dolap açıklıklarında kesintiye uğramaktaydı. Ortadaki oturma
sekisinin arkası çok zengin boyalı geniş bir ahşap
panel ve özel bir ahşap işçiliği gösteren yaldızlı
bir kornişle vurgulanmıştı. Kapıların üzerinde, kornişlerde veya resimlerin içinde Arapça (bazen de
Farsça) olarak evi, ev halkını ve konukları kötülüklerden korumak için yazılmış sözler, iyi dilekler ve
dualar içeren yazıtlar bulunmaktaydı. Halep Odası,
Halep’teki zengin şehir yaşamını bütün yönleriyle
gözlerimizin önünde canlandırmakta ve o zamanın
günlük yaşamına ve sanat anlayışına ilişkin bilgi
edinmemizi sağlamaktadır.

maktadır. Kaplamalar toplam 35 m.’yi bulan ahşap
panellerden oluşmaktadır; üzerlerinde çok zengin
boyamalar ve altın varaklı bezemeler taşımaktadır. En önemli kompozisyonlar ortadaki oturma
sekisinin arkasında bulunmaktadır. Bunun sağ tarafında Meryem ve çocuk İsa, İbrahim ve İshak’ın
kurban sahneleri ile İsa’nın Son Akşam Yemeği gibi
hem İslam’da hem de Hıristiyanlık ve Musevilik’te
bilinen dinsel konular işlenmiştir. Solda ise saray yaşamından sahneler, örneğin tahtta oturan
bir hükümdar ve av sahneleri yer almaktadır. Çok
özel Hıristiyanlık konuları (örneğin İsa’nın çarmıha
gerilmesi gibi) yerine, farklı dinlere mensup bütün
konukların kendilerini kabul odasında aynı oranda
rahat hissedecekleri konular seçilmiştir.
Figürlü sahnelerde görülen resim üslubu İran kitap
sanatı geleneğini izlemektedir. Halep Odası’nın baş
ressamı Halab bin Şah bin İsa büyük olasılıkla İran
kökenlidir ve adını görkemli kaplamalar üzerine ya-

Resimlerin Ayrıntıları
Duvar kaplamaları üzerinde görülen ve çok çeşitli dinsel ve gündelik konular içeren geniş bezeme
yelpazesi, ev sahibi İsa bin Butrus’un eğitim düzeyini, beğenisini ve maddi olanaklarını yansıt-

Bilgi Kartı 1:
Halep Odası
Halep - Suriye, 1600/1601 ve 1603 yılları, Ahşap üzeri boyama
Yükseklik: 2.60 m.; Panellerin toplam uzunluğu: 35 m.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser
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zarak ölümsüzleştirmiştir. Sanatçılar, bu son derece kaliteli resimlerde 17. yüzyılın en canlı Osmanlı
şehirlerinden birinde yaşayan Müslüman, Hıristiyan
ve Musevilerin ortak kültürlerini yansıtmıştır.
Çiçekli ve yapraklı dallar, vazolardan çıkan türlü çiçek demetleri ve yıldızlı motif dizileri ise daha çok
Osmanlı-Türk üslubunun yansımasıdır ve seramik
eserler ile kumaşlar üzerinde de aynı biçimde görülebilmektedir.
Halep Odası’nın İslam Eserleri Müzesi için
Satın Alınması
Avrupa’yla etkileşimin 19. yüzyılda artmasıyla birlikte Suriye’de yeni konut ve dekorasyon biçimleri geçerli olmuş, birçok ev sahibi bu dönemde
eski evlerinin iç dekorasyonunu değiştirmiştir. Bu
bağlamda birçok Halepli evlerindeki geleneksel
ahşap kaplamaları elden çıkarmıştır. Bunların birçoğu kaybolmuş, bir kısmı da satılmıştır. Halep’te
yaşayan bir Alman aile olan Koch’lar, o sırada bir
Doğu gezisinde bulunan Alman sanat tarihçisi ve
koleksiyoner, aynı zamanda bugünkü İslam Eserleri
Müzesi’nin ilk müdürü Friedrich Sarre’nin bu konuya dikkatini çekmiştir. Sarre de Vekil Evi’nin ahşap
kaplamalarını 1912 yılında o dönem için çok yüksek
bir fiyat olan 1000 Türk Lirası, yani 22.500 Alman
Markı karşılığında Berlin’deki müze koleksiyonu
için satın almıştır.

Bilgi Kartı 2:
Halep Odası
Duvar kaplamasından ayrıntı, Halep - Suriye, 1600/01 ve 1603 yılları
Ahşap üzeri boyama
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser
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Halep Odası
© Jakob Hilpert

Bir süredir Regina Teyze’de kalıyorum. İlk başlarda tatilimin en
sıkıcı günlerini geçireceğimi düşünmüştüm; oysa şimdi eve
döneceğim gün hiç gelmesin istiyorum.

Regina Teyze bugün beni müzenin ‘Halep Odası’ olarak bilinen
eserine götürdü. “Bu oda müzemizin göz bebeğidir!” dedi

gururlanarak. Çevreme şöyle bir baktım. Odada baştan başa
üzerleri rengarenk boyanmış eski *ahşap kaplamalar vardı.

Resimlerde hayvanlar ve masal yaratıkları, çiçekler, değişik giysili
ve *sarıklı insanlar görüyordum. Geçen 400 yıl bu odada izlerini
bırakmıştı, ama resimler yine de gayet iyi anlaşılabiliyordu.
Regina Teyze eskiden bu görkemli odada iş görüşmeleri
yapıldığını, özel konukların ağırlandığını anlattı.

Bir torbanın içinden uzun bir giysi çıkardı. Ben giysiyi üzerime
giyerken o da başıma bir sarık oturttu. “Bugün kaplamaların

yapıldığı zamana gitmeni istiyorum.” diyerek elime küçük bir

fotoğraf makinesi tutuşturdu. “Önümüzdeki yıl müzede bunların

*restorasyonunu yapacağız. Ama resimlerin bazı yerleri çok zarar
görmüş ve biz de o kısımların eskiden nasıl olduğunu bilmiyoruz.
Bu yüzden kaplamaların boyandığı zamandan bize fotoğraflar
getirmeni istiyorum!”

Regina Teyze çok memnundu, beni resimde görülen adamlardan

biriyle kıyasladı. Gerçekten de kıyafetim o zamana tam uymuştu!
Zaman makinesinin iskemlesine oturdum, son yolculuğumda

çölde çok fazla susadığım için yanıma aldığım bir şişe limonatayı
da giysimin içine soktum. Regina Teyze kızarak baktı: “O

limonatayı hiçbir yere götüremezsin! O zamanlar plastik şişe mi
vardı? Biri görürse kimbilir neler sorar, başın derde girer.”

“Tamam” deyip koca şişeyi bir dikişte içtim. Ne olur ne olmaz,
belki gittiğim yerde içecek birşey bulamam. Teyzem sert

bakışlarla tembihlerini sıralamaya başladı: “Bu sefer seni
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kimsenin görmesini istemiyorum! Orada mutlaka bir sürü usta

olacak. Onlardan uzak dur! Sabahın erken saatlerinde gitmiş ol,
iskemlenden fazla uzaklaşma ve fotoğrafları çekip hemen geri
dön! Bu defa hiçbir sorun istemiyorum!”

Teyzem bana daha fazla tembihte bulunamadan elimi odanın
kaplamalarına dokundurdum ve diğer elimle de zaman

makinesinin saatini çevirdim. Yolculuğum başlamıştı bile.
Regina Teyze tuhaf hızlı hareketlerle geri geri yürüyerek odadan
çıktı. Ben de saati tam hıza getirdim. Müzeyi gezen ziyaretçiler
küçük karaltılara dönüştü. Aydınlık ve karanlık göz açıp
kapayıncaya kadar sürekli yer değiştiriyordu.

Midem bulanmaya başlamıştı. Gösterge üzerindeki yıllar hızla
geriye gidiyordu. Sonra birdenbire Halep Odası’nın ahşap
kaplamaları yerlerinden sökülüp tahta sandıklara girmeye

başladı. Derken oturduğum iskemle de hareket etmeye başladı

ve ben de dokunduğum kaplamalarla birlikte kendimi bir sandığın
içinde buldum. “Doğru ya!” dedim kendi kendime, “oda da
benimle birlikte geçmişe gidiyor!”

Sonra bir süreliğine her taraf kapkara oldu. Her şey sallanıp
duruyordu. Gözümü sandığın deliğine yapıştırıp dışarıya

bakmaya çalıştım. Bir an sanki Akdeniz’i görür gibi oldum.
Sonunda da Suriye’ye, Halep şehrine vardım.

Hava oldukça sıcaktı, burnuma baharatlı tatlı kokular geliyordu.

Sonra sandıklar açıldı, kaplamalar birer birer dışarıya sıçrayıp bir
salonun duvarlarına yerleşti. Ama herşey müzedekinden çok
farklıydı!

İçindeki parıldayan camlardan güneş ışıkları süzülen bir kubbe

salonun üzerini örttü. Duvar kaplamaları artık eski yerlerine geri
dönmüştü. Bir iki pencerenin camı kırıktı, duvarların boyası yer
yer dökülmüştü, ama hepsi o kadar. Onun dışında herşey

muhteşem bir güzellikteydi. Kapının açıklığından, ortasında

havuz bulunan, içini otlar bürümüş bir bahçe görebiliyordum.
Yüzyıllar içinde daha da geriye doğru yol aldıkça çevremde
gördüklerim yavaş yavaş değişiyordu. Odanın süsleri

güzelleşiyor, kırık pencereler onarılıyor, bahçe de pırıl pırıl ve
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bakımlı bir yere dönüşüyordu. Ahşap kaplamalar da değişiyor,
renkleri daha canlı hale geliyordu. Belli ki 400 yıl boyunca
resimler bozulmuş, boyalar solmuştu.

Ben zamanda geriye gittikçe, kaplamaların üzerindeki resimler

bambaşka bir hal alıyor, sanki yeniden hayata dönüyordu. Hemen
elimin yanında, üzerinde bir yüz resmi bulunan çiçek de

parıldamaya başlamıştı, sanki bana göz kırpıyordu. Sonra çiçek
birdenbire gözden kayboldu. Önce çok korktum, ama sonra bu
çiçeğin daha o anda yeni boyandığını anladım. Zaman
makinesini durdurma zamanı gelmişti!

Önce makineyi iyice yavaşlattım. Artık odaki ustaları

görebiliyordum. Kimileri kaplamaları duvarlara yerleştiriyor,

kimileri ahşap yüzeyler üzerine çiçek ve yaprak resimleri yapıyor,
kimi de kıvrak el hareketleriyle kaplamalara yazılar yazıyordu.
Güzel giysili şişman bir ressam, elinde fırçası, bir masanın

etrafında oturan insanların görüldüğü bir resim yapıyordu. Zaman
içinde birkaç saat daha geriye gidince sanatçılar birbiri ardına
geri geri yürüyerek odadan çıktılar.

Hava alacakaranlık oldu. Sabahın erken saatleriydi. Oda

bomboştu. Makineyi dikkatlice durdurdum. Gözüme o harikulade
iç avlu ilişti. Güneşin ilk ışıkları yaprakların arasından süzülüyor,
bir kelebek çiçekten çiçeğe konuyordu. İnsan 400 yıl geriye

gidince bir kelebeğin yine de doğru yöne uçtuğunu görünce
seviniyor!

Tatlı tatlı gerindim, ama aceleyle içtiğim koca şişe limonata da o
sırada etkisini göstermeye başlamıştı. Sıkışmıştım ve hemen

tuvalete gitmem gerekiyordu. Bahçeye baktım. Daha çok erkendi
ve henüz kimsecikler uyanmamıştı. Çalıların olduğu yere kadar

sadece birkaç adım vardı. O kadar da sorun değil, diye düşündüm.
Nasıl olsa fotoğraf çekmek için daha bol bol zamanım vardı!

İskemleden kalktım, yavaşça avluya çıktım. Etrafta hiç kimse

yoktu. En arkalarda büyükçe bir çalıyı gözüme kestirdim.Tam

çalının arkasına geçmiştim ki bağırıp çağıran insanların seslerini
duydum. Olduğum yerde saklanmaya çalıştım. Umarım fazla

yaklaşmazlar diye içimden geçirdim. Ama umudum boşa çıktı,
Halep Odası’nı süsleyen sanatçılar ellerinde araç gereçleri,
konuşa konuşa odaya giriyorlardı.
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Kalbim yerinden fırlayacak sandım. Zaman makinem tam

karşılarında duruyordu. Yavaşça odanın kapısına doğru gittim ve
içeriyi gözetlemeye başladım. Sanatçılar işlerine başlamış ve
iskemlemi farketmemişlerdi.

Dört beş adımda iskemleye ulaşabilecek gibiydim. Belki de
koşarak hızlıca üzerine oturup hemen zaman makinesini

çalıştırabilirdim. Ama tam koşmaya hazırlandığım anda güçlü bir
el beni arkamdan yakaladı ve havaya kaldırdı. Şişman ressamın
yüzüne bakıyordum. Gürleyen bir sesle “Konuş, kimsin?” diye

bağırdı. Bütün gözler üzerime çevrilmişti. Ressam beni tepeden

tırnağa inceliyordu. Sanatçılardan biri imdadıma yetişti: “Abdil bir
yardımcı çocuk yollayacaktı!”

Bizim şişman dik dik bakarak sordu: “Seni Abdil mi yolladı?”
Abdil’in kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu, ama evet

anlamında kafa sallamak iyi olacaktı. Ressam beni öfkeyle yere

bıraktı. Benim yaşımda bir çocuğa doğru seslendi: “Atıf! Beraber
gidin ve boyaları getirin!”

Çocuk koşarak yanımıza geldi, eğilerek “Hemen efendim!” dedi.
Ressam yine sinirlenmeye başlayacak gibiydi. Çocuk birşeyler
anlatmaya çalışarak gözlerini bana doğru çevirdi ve ayağıma

bastı. Durumu anlamıştım, ben de eğilip “Tabii, hemen efendim!”
dedim.

Şişman adam ters ters bakarak homurdandı: “Boyacıya söyleyin,
dört kova *bakır yeşili, yarım kova da toz lacivert boya lazım!

Geçen seferki gibi sulu birşey olmasın. Ben İran’da sarayın baş
ressamıydım, kimse beni kandıramaz!”

Atıf beni çabucak odadan çıkardı ve elime bir kova verdi.

Yürümeye başladık. Planım şöyleydi: Geri gelince boyaları

iskemlenin yanına bırakacak ve doğru Regina Teyze’nin yanına
dönecektim!

Beraberce Halep’in dar sokaklarında giderken Atıf da beni

inceliyordu. “Şansın varmış! Bizim usta geçen sefer çizgileri

azıcık kenarlardan taşırdı diye çıraklardan birine ceza olarak
siyah boya içirdi! Bu arada, sen yabancısın değil mi?”

Kafamı salladım, bir yandan da düşünüyordum. Yanlış birşey

söylememeliydim: “Ee, ben şeyden, ee, Özil’den geliyorum, deniz
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kenarında ufacık bir yer!”

Atıf parmağını kaldırdı: “Bak, şimdi iyi dinle” diye anlatmaya
başladı, “bizim usta eskiden İran’da saray ressamı olarak

çalışmış olmasını çok önemser. Onun için her zaman ‘Efendi

Hazretleri’ diye hitap et. Bazen eğlencesine aramızda iddiaya
gireriz, bakalım bugün kaç kere ‘Ben İran’da sarayın baş
ressamıydım’ diyecek diye.”

Atıf anlatıp dururken bir yandan da Halep sokaklarında

dolaşıyorduk. Evlerin çoğu dışarıdan bakıldığında, içlerindeki
avlular, rengarenk boyalı odalar gibi güzel ve görkemli

görünmüyordu. Sanki bütün bu zenginliği yüksek duvarlarının

arkasında gizlemek istiyorlardı. Yine de herşey çok etkileyiciydi.
Caddeler, çok değişik giysiler giymiş, açık tenli, koyu tenli türlü

türlü insanla doluydu. Atıf bana rehberlik etmekten keyif alıyordu.
Böylece ben de şehirle ilgili birçok şey öğreniyordum. Halep,

coğrafi konumundan dolayı Avrupa ile Arap ülkeleri arasındaki
ticaretin gerçekleştiği başlıca şehirlerden biriydi. Onun için

burada bu kadar farklı halktan ve dinden insanlar vardı. Her köşe
başında farklı bir ibadet yeri görülüyordu. Museviler, Hıristiyanlar
ve Müslümanlar burada hep birlikte yaşıyorlardı. Ve her sokakta
belli bir mal satılıyordu.

Biraz önce güzel kokular gelen bir sokaktan geçtik. Görkemli
sarıklı adamlar halıların üzerine yaydıkları baharatları ve

kurutulmuş çiçek yapraklarını satıyorlardı. Şimdiyse kötü kokular
geliyordu burnumuza. Kasaplar da mallarını, yani etleri

yaymışlar, üzerlerine bezler sererek sineklerden korumaya

çalışıyorlardı. Tabii o zamanlar buzdolabı diye birşey yoktu.

Daha sonra altın ve gümüş satılan bir yerlerden geçtik; bir başka
yerde ipekli kumaşlar alınıp satılıyordu; bir başkasında da bu
bölgenin ünlü zeytinyağı sabunlarından gördük. En sonunda

boyacılar çarşısına geldik. Tezgahların üzerine boya üretmek için
kullanılan *lapis lazuli de denen, lacivert taşının koyu mavi renkli

tozu, kırmızı renkli *sülügen ve *zincifre gibi malzemeler dizilmişti.
Boyaların canlı renkleri öğle güneşi altında gözlerimi

kamaştırıyordu. Sokağı yavaş yavaş bir duman kaplıyordu.

Burnumuza bazen is bazen kükürt kokuları geliyordu. Midem

bulanmaya başladı. Atıf beni bir dükkana soktu. İçerideki koku
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daha da kötüydü. Kuvvetli bir kükürt kokusu genzimi yaktı.
Daracık dükkanın içinde bir sürü insan boya karıştırmakla
meşguldü.

Atıf, ustanın en son aldığı kırmızı boyayı beğenmediğini
söyleyince boyacı kızdı ve “Benim kırmızı boyam bütün

mahallenin en iyisidir, bunu senin İranlı saray ressamın da iyi
bilir! Benim kırmızım yüzyıllar sonra da ilk günkü parlaklığını

koruyacaktır! Aşağıya inin, kendiniz alın istediğiniz kadar, ustanız
da fazla konuşmasın!” dedi.

Boyacı yerdeki bir kapağı açtı. Bu durum Atıf’ın hiç hoşuna

gitmedi. “Haydi ne bekliyorsunuz!” Aşağıya inen merdivenin

sonunda içi yeşil bir sıvıyla dolu bir kazan gözüküyordu. Atıf’la

birlikte aşağıya indik ve kovaları doldurmaya başladık. İçeride zor
nefes alıyorduk ve bir taraftan da gözlerimizden yaşlar akıyordu.
“Yeşil boya elde etmek için sirke içinde bakır paslandırılır. En

güzel yeşil renk böyle elde edilir.” diyerek Atıf bana bilgiler de
veriyordu.

Oflaya puflaya en sonunda elimizdeki ağır boya kovalarıyla

boyacılar çarşısından kurtulduğumuz için sevinçliydik. Atıf bir

köşede durup kovayı karıştırmaya başladı. Küçük bir parça bakır
çıkarıp bana doğru muzipçe gülerek uzattı: “Karnın aç mı?”

Atıf bakırı birkaç kuruş karşılığında bir metal tüccarına sattı.
O parayla biraz bademli hurma aldık. Daha sonra ustaların

yanına döndük. Tek istediğim hemen odaya dalmak, elimdeki
kovaları bırakmak ve Regina Teyze’ye doğru yola çıkmaktı.
Ama o da ne? Bütün çalışanlar Halep Odası’nın önünde

toplanmış, içeriye bakıyorlardı. Aralarından geçmeye çalıştık ama
bizi durdurdular.

Adamlardan biri bize bakıp “İçerisi fena karıştı!” dedi.

Yavaşça ustaların arasına girip içeriye bir göz attım. Şişman

ressam, sıska, kara sakallı, çok güzel bir sarık takmış birisiyle

tartışıyordu. Bu belli ki ona işi veren ev sahibiydi. Çünkü görkemli
kıyafeti ustanın yaptığı resimdeki adamın kıyafetiyle aynıydı.
Odanın arkalarında, uzak bir köşede ise zaman makinem
duruyordu.
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Ressam ve ev sahibi bir resimle ilgili tartışıyorlardı. Bizimki zayıf
adamın üzerine yürüyüp “Bir kere ben İran sarayında baş

ressamdım! Senin gibi bir baldırı çıplak bana laf söyleyemez!”
diye gürledi. İşçilerden biri arkamda gülmeye başladı: “Bugün
tam 25 kez ‘İran sarayı’dedi. Bu bir rekor!”

Güzel sarıklı zayıf adam da kızgındı ve parmağıyla resmi
gösteriyordu.

“Bu bana hiç benzememiş! Daha çok buruşuk suratlı sakallı bir
muşmulaya benziyor!”

“Hayır, hiç de değil, bu senin yüzün! Aynası olan var mı?”

“Benim tepemi attırmaya mı çalışıyorsun? Sana beş kuruş bile
ödemeyeceğim!”

Neredeyse birbirlerinin üzerine yürüyeceklerdi. Eğer buradan

kurtulmak istiyorsam birşeyler yapmalıydım. Bütün cesaretimi

toplayıp bir adım öne çıktım: “Bende aynadan daha iyi bir şey
var!”

İki dövüş horozu somurtarak bana döndü. Fotoğraf makinemi
heybemden çıkardım.

Hiçbiri birşey söyleyemeden düğmesine basıverdim. Flaş patladı
ve ikisinin resmi fotoğraf makinesinin ekranında belirdi. Tabii ki
hayatlarında flaş görmemişlerdi!

Ressam kekeleyerek “Peygamber aşkına, şeytan işi mi bu?”
dedi. Onlara fotoğrafı gösterdim.

Ressam gördüklerine inanmıyordu. Nereye basması gerektiğini
gösterip fotoğraf makinesini ona verdim.

Kavga hemen unutulmuştu. Şimdi birbirlerinin fotoğrafını

çekmeye başlamışlardı ve bir yandan da yüzlerini tuhaf tuhaf
şekillere sokuyorlardı. Sanatçılar da yaklaşmışlar, bu garip

kutunun nasıl birşey olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Artık
iskemleme gitmenin tam sırasıydı.

Tekrar Regina Teyze’nin yanına, müzeye geri döndüğümde
herşey yabancı ve tuhaf geldi bana. 400 yıl önceki Halep’e

öylesine alışmıştım ki tavandaki lambalar, cam *vitrinler, hatta

Regina Teyze’nin üzerindeki yeşil kazak bile yabancı geliyordu.

Gözüme tanıdık görünen tek şey ise yüzyıllar boyunca neredeyse
hiç değişmemiş olan Halep Odası’ydı.
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Giriş soru ve ödevleri
1) Kültürel çeşitlilik: Öğrenciler oturdukları
çevreyi yakından incelemeye, farklı isimlere
dikkat etmeye ve komşularının geldikleri
ülkeleri bulmaya teşvik edilecektir. Daha sonra
edindikleri bilgileri sınıfta aktaracaklardır.

6) İç dekorasyon: Öğrenciler sınıf arkadaşlarına
evlerini, özellikle de kendi odalarını veya konuk
odasını anlatabilirler. Bu anlatım yaratıcı bir
şekilde örneğin bir kolaj, bir resim veya bir
kompozisyonla bütünleştirilebilir.

2) Kültürel çeşitlilik: Kendi yakın çevrenden hangi
farklı ülke insanlarını ve farklı dinleri
tanıyorsun?

7) İç dekorasyon: Evde bir konuk odanız var mı?
Konuk odasında ne gibi mobilyalar ve eşyalar
bulunur?

3) Kültürel çeşitlilik: Uluslararası yemek çeşitlerini
biliyor musun? O yemeklerden en çok
hangisini seviyorsun?

8) Mimarlık ve şehircilik: Yaşadığın şehirde hangi
dinsel yapıları biliyorsun? Adları nedir?
9) Ticaret: Öğrenciler uluslararası mallar satan
dükkanları, mağazaları ve restoranları
araştırabilir, ilginç bulduklarını sınıfta
aktarabilirler.

4) Konukseverlik: Evinizde konuklar nerede
ağırlanır? Evde konuklarınızı nasıl ağırlarsınız?
5) Konukseverlik: Konukları özel bir odada
ağırlamak neden önemlidir? Burada öğrenciler
bir devlet konuğunun veya politikacının nasıl
ağırlandığını da araştırabilirler.

10) Ticaret: Yabancı ülkelerden gelen hangi malları
biliyorsun? Bunlar nereden satın alıyorsun?

Öyküyle ilgili sorular
1) Kahramanımız hangi zamana ve hangi ülkeye
gidiyor?

5) Halep nasıl bir şehir? Kahramanımız Halep
sokaklarında yürürken evlerle ilgili olarak
dikkatini en çok ne çekiyor?

2) Regina Teyze kahramanımızı neden Halep’e
yolluyor? Kahramanımız görevini yerine
getirebiliyor mu? Başına ne geliyor?

6) Halep’te birçok farklı dinin bulunduğu
söyleniyor. Bunlar hangileri?

3) Regina Teyze müzede sergilenen odanın
onarılacağını söylüyor. Onarım anlamına
gelen özel bir sözcük kullanıyor; bu sözcüğü
hatırlıyor musun?

7) Halep Odası’nı dekore eden usta daha önce
nerede ve ne olarak çalışmış?

4) Kahramanımızın gittiği evin avlusu nasıl
bir yer?

36

Kültür Öyküsü I
Mimari ve Yaşam
Sorular ve Alıştırma Önerileri

Bilgi kartlarıyla ilgili sorular
1) Halep şehri nerededir? Bugün hala varlığını
sürdürüyor mu? Dünya atlasında veya
internette Halep’i gösteren bir harita bul ve
bunu bir kağıda çiz.

6) Halep Odası’nın sahibi hangi dinden? Adı ne?
Neden böyle görkemli bir konuk odası
yaptırmış?
7) İç avlular ne için kullanılıyordu? Halep
evlerinde herkes istediği her odaya girebiliyor
muydu?

2) Müzedeki Halep Odası kaç yıllık? Yapımında
hangi malzeme kullanılmış?
3) Halep’te hangi malların ticareti yapılıyordu?
Mallar ve müşteriler nerelerden geliyordu?

8) Halep Odası bugün neden Berlin’deki İslam
Eserleri Müzesi’nde bulunuyor? Odanın
duvarlarındaki kaplamalar neden ve kaç
paraya satılmıştı?

4) Kartlardan birinin üzerinde ticaret mallarının
geldiği ülkelerin adları yazılı. Ticaret yollarının
neden Halep’te kesiştiğini bulmaya çalış.
Bunun için bir dünya atlasına ihtiyacın var.
Irmaklar ve dağlar gibi coğrafi özellikler bu
açıdan nasıl bir rol oynamış olabilir?

9) İyi bir araştırmacı bir sanat eserini çok iyi bir
şekilde tarif edip anlatabilmeli. Sen de Halep
Odası’nın bir anlatımını hazırla. Kartlardan
birinin üzerinde odadaki resimlerden ayrıntılar
göreceksin, ondan yararlanabilirsin. Odayı
anlatırken renklerden, motiflerden ve kullanılan
malzemeden söz etmeyi unutma.

5) Öyküde tipik özellikleri olan bir Halep evi
anlatılmış. Bu evin günümüzdeki evlerden farkı
nedir? Bununla ilgili bilgileri resimli kartları
üzerinde bulabilirsin.

Konunun pekiştirilmesi için öneriler
Doğaçlama: Birlikte küçük bir tiyatro oyunu kurgulayın. Oyunda İsa bin Butrus’u ve konuklarını
canlandırın.
Ödev: Kendine ait bir konuk odası tasarla. Hangi motifleri ve renkleri seçmek istersin?
Ödev: Uluslararası yemekleri olan bir restoranın iç dekorasyonunu anlat. Dekorasyonda ne
gibi noktalar dikkatini çekiyor? Dikkat çeken özellikler belli bir ülkeye, bir kültüre veya belli
bir bölgeye mi ait?
Görüşme: Farklı bir ülke ya da sehirden gelen bir arkadaş, tanıdık veya komşuyla bir röportaj yap.
Ona geldiği ülke ya da şehirle ilgili (mesela günlük yaşam, yemekler, dinler, diller veya mimari eserler)
sorular sor.
Gezi: Kendi şehrindeki dinsel yapılara git, anlatımlar hazırla ve bunları birbirleriyle karşılaştır.
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