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ÖZ

Bu çalıĢma Cumhuriyet Dönemi Ulusal Mimarlık akımı çerçevesinde Mimar Arif Hikmet
Koyunoğlu tarafından yapılan ve günümüzde Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
olarak hizmet veren binanın içinde yer alan ġark odasının günümüzdeki durumunun
saptanması, mimari özelliklerine dikkat çekilmesi, ġark odası hakkında toplumun
bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacı ile yapılmıĢtır. Geleneksel Türk odası
fikrinden yola çıkılarak Türk sanatının güzel elemanlarının kullanılmasına özen gösterilen
odanın tarihine, fonksiyonuna dikkat çekilerek ġark odası bezemelerinin belgelenerek bir
kaynakta toplanması sağlanmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarının analiz ve yorumlanmasında
frekans ve yüzde dağılımları dikkate alınmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen sonuçlar
değerlendirildiğinde, ġark odasının mimari süslemesinde genellikle uygulanan tekniğin
sıva üzerine uygulanan kalem iĢi tekniği olduğu görülmüĢtür. Mimari süslemelerde en
fazla bitkisel bezemelerin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca süslemelerin çoğunlukla
tavanda yer aldıkları gözlemlenmiĢtir. ġark odasının mimari süslemelerinde kullanılan
renklerde ise ağırlıklı olarak cam göbeği rengin hakim olduğu, en az olarak kırmızı ve
kavun içi renklerinin kullanıldığı saptanmıĢtır.

vi

Bilim Kodu
:
Anahtar Kelimeler : ġark Odası, Vitray, Kalem ĠĢi, Maden Sanatı
Sayfa Adedi
: 200
DanıĢman
: Prof. Dr. Vildan ÇETĠNTAġ

vii

ANKARA PROVINCIAL GOVERNMENT STUDY ON THE
ARCHITECTURAL ORNAMENTATĠON OF ORIENTAL PAINTING
and SCULPTURE MUSEUM IN THE
(M. S. Thesis)

Buket GÜZELDĠR
GAZI UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES
February 2015

ABSTRACT

This work within the framework of national architecture movement in the Republican
period Architect Arif Hikmet Koyunoğlu, and today made by the Ankara State painting
and Sculpture Museum located in the building that serves as the present status of the
Oriental room pay special attention to the identification, withdrawal of architectural
features, the Oriental room informing and awareness of society about the purpose of the
creation is made with. Traditional Turkish room beautiful elements of Turkish art, on the
basis of the idea of the use of the history, function room shown attention drawing attention
to document collection of a resource of the Oriental room decoration is provided. The
results of the investigation, analysis and interpretation of frequency and percentage
distributions is taken into account. The research results obtained are evaluated, the Oriental
room is typically implemented in architectural decoration technique of plaster that is
applied to the engraving technique has been seen. The greatest architectural decoration has
been found using vegetable motifs. Also, they have been observed mostly in the ceiling of
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decorations. The Oriental room is mainly used in architectural decoration colours cyan
color is dominant, as in-at least the use of color red and melon were identified.
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BÖLÜM I

1. GİRİŞ

Bugün Ankara Devlet Resim ve Heykel müzesi olarak kullanılan bina ilk kez Atatürk‟ün
isteği doğrultusunda Türk Ocakları merkez binası olarak inşa edilmiştir. 1. Ulusal
Mimarlık dönemine ait en önemli yapılardan biridir. Bina daha sonra Ankara Halkevi
olarak ve onun ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü‟nün çabaları ile Resim Heykel
Müzesi olarak hizmete girmiştir.
Türk Ocakları;
1912 yılında kurulan Türk Ocaklarında kültüre sanata ve eğitime dair hareketler yapılmıştır.
Ocak, ilk olarak Ankara‟da Yahudi mahallesinde ki zamanında Rum mektebi olan binada
açılmıştır. Ocak heyetinin, 1926 yılında aldıkları karar ile yeni bir Merkez Binası yapmak
istenmiştir. Türk Ocağı Merkez Binası yapılması kararını alan heyette; Doktor Hüseyin Enver,
Hamdullah Suphi, Mehmet Emin, Mimar Hikmet, Avukat Salih, Reşit Galip, Doktor Rıfat,
Alaattin ve Necati Bey vardı.Türk Ocakları Merkez Binası 28 Şubat 1930‟dan itibaren halkın
hizmetine açılmıştır Kaynaklardan anlaşıldığı üzere 23 Nisan 1930‟da açılışının tekrar
yapıldığı anlaşılmaktadır. Türk Ocakları Merkez Binası çok işlevli bir yapı olarak uzun yıllar
kültür ve sanat merkezi olma niteliğini korumuştur.1930 yılında Türk Ocakları Genel Merkezi
olarak açılan yapı, 1931‟de Türk Ocaklarının kapatılması ile 10 Nisan 1931‟de Halk Fırkasına
geçerek bir süre kültürel amaçlı, 1932‟de Halkevlerinin açılması ile onlara devredilerek uzun
yıllar Ankara Halkevleri olarak kullanılmıştır (Fırat, 1998, s.63-83).
1912 yılında ilk toplantı yapılarak geçici bir tüzük hazırlanmıştır. Fuad Sabit‟in etkisiyle
derneğe Türk Ocakları adı verilmiştir. Başkanlığına Ahmed Ferid(Tek), ikinci başkanlığına
Yusuf Akçura, genel sekreterliğe Mehmed Ali Tevfik getirilmişti. Kısa sürede faaliyetlerini
hızla geliştiren Türk Ocaklarının bir sonraki başkanı Hamdullah Suphi(Tanrıöver) seçilmiştir.
Kısa bir zamanda Türk aydınları ve gençleri arasında hızla benimsenerek ülkenin değişik
yerlerinde şubeleri açılmış ve derneğin 1923 yılında 43 şubesi mevcut hale gelmiştir. Yayın
faaliyetlerine Türk Yurdu dergisiyle başlamıştır ve 1923 yılında Yeni Mecmua ocağın resmi
yayın organı olmuştur (Ören, 1994, s.242).
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1932 yılında Halk evlerinin kurulması ile birlikte Türk Ocakları kapatılmıştır ancak Türk
Ocaklarının kapatılması sürdürülen faaliyetler açısından engel teşkil etmemiş olup yerine o
dönemlerde açılan Halk evleri faaliyet ihtiyacını gidermiştir.
19 Şubat 1932‟de açılan halk evleri halkın eğitimine ve kültürel gelişimine yardımcı olması
hedeflenmişti ancak halkevleri 8 Ağustos 1951‟de 5830 sayılı kanun ile kapatılmıştır.
Halkevlerinin istenilen verimi sağlayamaması üzerine Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından
Türk Ocakları 1951‟de yeniden kurulmuş ancak eskisi gibi varlık gösteremeyince ve
Hamdullah Bey‟in ölümü üzerine 1966‟da faaliyetine son verilmiştir (Fırat, 1998, s.68).

Daha sonraları düğün salonu dahil çeşitli amaçlara hizmet eden bina bir süre halkın
hizmetinde kullanılmıştır.
Son olarak bu tarihi bina Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün girişimi üzerine Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk‟ün direktifleri ile Bakanlar Kurulu‟nun 25.10.1975 tarih ve 7/1172 sayılı çok
isabetli bir kararıyla Resim ve Heykel Müzesi yapılmak üzere Kültür Bakanlığı‟na
devredilmiştir (Ankara Devlet ve Resim Heykel Müzesi, 1985, s.2).

1920‟lerden beri devam eden Ankara‟da bir resim ve heykel müzesi kurulması öyküsü
ancak 1980‟de sonuçlandırılabilmiştir (Köksal, 2014, s.202).
Türk Ocağında Atatürk‟ün isteği doğrultusunda Hamdullah Suphi Bey ile Koyunoğlu
tarafından yapılan Şark odasında (Türk salonu) kullanılmış olan mimari süsleme
elemanları daha önce Ankara evlerinde kullanılan mimari süsleme elemanlarını gerek
vitray gerek kalem işi olarak yansıttığı için Türk sanatının önemli bir örneği olan Şark
odasının tarihi, mimarisi vb. hakkında toplumun bilgilendirilmesinin gerekli olduğu
düşünülmüştür.

1.1.Problem Durumu
Eskiden hem Halk evleri hem Kültür dernekleri hem de Türk Ocağı binası olmuş olan,
günümüzde de Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak yeniden inşa edilmiş olan bina, eski
Türk mimari eserlerinde bulunan mimari süsleme elemanlarından bir kaçını döneminin
özellikleri açısından yansıttığı için önemli ve değerli bir eserdir.
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Mimarisi, mimarisinde kullanılan süslemeleri ile Türk Kültürünü yansıtan özellikler de
taşımaktadır. I. Ulusal Mimarlık Döneminde yapılmış olan önemli örneklerden biridir.
Dönemi için çok amaçlı kültür sitesi olarak düşünülen bina günümüzde de kültür sitesi olma
amacına hizmet etmektedir. Atatürk‟ün toplantılarına, ilk opera, ilk tiyatro ve ilk sergiye ev
sahipliği yapmıştır. Türk Ocağında, Hamdullah Suphi Bey ile Koyunoğlu bir Şark odası (Türk
salonu) yapmayı düşünmüşlerdi. Atatürk‟ün isteği üzerine, ilim ve sanat merkezi olup tarihi bir
yapıya sahip olan binaya yapılacak olan Şark odası (Türk salonu) Türk bezemelerinin
kullanıldığına dair güzel örnek olan Ankara evlerindeki bezeme ve renklerden örnek alınarak
tam bir Ankara evi odası gibi yapılmıştır (Fırat, 1998, s.73,136).

Araştırmanın problemi olarak; Şark odasının (Türk salonunun) tarihi, mimari süslemeleri,
süslemelerinde kullanılan teknikleri, kompozisyonları bakımından dönemini yansıtan
önemli bir eserdir. Bu niteliği taşıdığı için eserin ve mimari süslemelerinin tespit edilmesi,
belgelenmesi kaybolmasını engelleyecektir. Ayrıca herhangi bir onarım esnasında bu tür
çalışmalara yol gösterici olabileceği düşünülerek Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesindeki Şark odası bezemelerinin belgelenmesi problem olarak ele alınmıştır.
1.2.Araştırmanın Amacı
Ankara İli Devlet Resim ve Heykel müzesindeki Şark odasının günümüzdeki durumunu
saptayarak, Şark odasının mimarisinde kullanılan süslemelerin çizim, teknik, bezeme, renk,
boyut, kompozisyonu ile ilgili elde edilen bilgilerin belgelenerek bir kaynakta toplanması
ve Türk sanatının en güzel elemanlarının kullanılmasına özen gösterilen odanın tarihine,
fonksiyonuna, mimari özelliklerine dikkat çekerek, döneminin ve günümüzün önemli bir
yapısı olan Şark odası hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılması
amacı ile bu araştırma yapılmıştır.
Bu doğrultuda aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır.
Alt Amaçlar:
1-Şark odasının mimari süslemesinde uygulanan teknik/tür özellikleri nelerdir?
2-Şark odasının mimari süslemesinde kullanılan malzemeler nelerdir?
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3-Şark odasının mimari süslemelerinde kullanılan bezeme ögeleri nelerdir?
4- Şark odasındaki süslemeler odanın neresinde yer almaktadır?
5-Şark odasındaki mimari süslemelerin renk özellikleri nelerdir?
1.3.Araştırmanın Önemi
Mimari süsleme elemanları diğer bütün el sanatları gibi bulunduğu ulusun kültürel yönden
zenginliğini temsil eder. Bir ulusun kültürünün temsilcisi olan bu zenginlik çeşitliliği
bakımından insanların duygularını, zevklerini, bulundukları topluma ait olan yaşamlarını
yansıttığı için mimari süsleme elemanları her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.
Mimari süsleme dendiğinde duvar, kapı, tavan gibi herhangi bir yapının yüzeyinin
özelliklerini tahrip etmeden yani zarar vermeden onu güzel bir şekil aldırmak, estetik
olarak hoş görünmesini sağlamak, yüzeylerin üzerine birtakım teknikler tek yada birlikte
kullanarak süslemek geleneksel sanatlarımızda daima önemli bir yere sahip olmuştur.
Tarihi süreçte estetik kaygılarla yapılan bezeme, fark edilme, ayırt edilme, simgeselleşme,
zenginleştirme kavramlarıyla özdeşleşen boyutta karşımıza çıkmış ve yapının özgünlüğünü
belirleyen nitelik olarak uygulanmıştır. 1965‟lerden sonra, batıdaki gelişmelerin uzantısı olarak
mimarlığın resim ve heykelle bütünleşmesi düşüncesinin benimsenmesiyle, mimarlık bezemesi
konusu yine gündeme gelmiştir. Günümüz endüstrisi ve teknolojisinin olanaklarından
yararlanarak mimarlık bezemesinde yeni malzemeler farklı içerik içinde kullanılmaya
başlanmıştır (Aydın, t.y.).

Türk sanatının belirli birkaç süsleme elemanının kullanıldığı Şark odası, mimari
süslemeleri ve bu süslemelerde kullanılan kompozisyonlarının estetiksel uyumu ve
fonksiyonları ile önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca Türk Ocağı binasındaki Şark odasının tarihimizde ki yeri hangi şartlarda nasıl inşa
edildiği, kimler tarafından yapıldığı, ne gibi zor şartlarda oluşturulduğu gibi konularda
toplumun bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

4

Döneminde ve günümüzde halen kültürünü diğer 1. Ulusal mimarlık dönemi eserlerinde
olduğu gibi hiçbir etki kaybetmeden çok güzel yansıttığından bu güzelliğin korunumunun
gelecek kuşaklara aktarılması da bir o kadar önemlidir.
Şark odasının mimari süslemelerinde kullanılan motiflerin döneminin önemli yansımaları
olduğu için bu motiflerin; kompozisyon, teknik, renk, boyut, bezeme bakımından
incelenip, çizimlerinin yapılıp gösterilmesi gerektiğinden konunun önem arz ettiği
düşünülmektedir.

1.4.Sayıltılar
Araştırma da kullanılan kaynak kitaplardan elde edilen bilgiler, müze çalışanlarının konu
ile alakalı verdiği bilgiler ve Türk Ocakları tarafından verilen bilgiler doğru kabul
edilmiştir.
Binanın günümüze kadar geçirmiş olduğu restorasyon ve tadilatların aslına uygun olduğu
varsayılmaktadır.

1.5.Sınırlılıklar
Araştırma konusu olarak seçilen Ankara İli Devlet Resim ve Heykel müzesindeki Şark
odasında yer alan mimari süslemelerden tavan ve duvar kalem işleri, vitray süslemeler ve
madeni süslerle bu süslerin nasıl yapıldıkları ile ilgili detaylı konuların tanıtılması,
sergilenmesi açısından seçilip sınırlandırılmış olup kapı , mobilyalar, şömine ve halılara
yer verilmemiştir.
Araştırma ayrıca, Türkçe kaynaklarla, her mimari süsleme için oluşturulmuş bilgi
formlarıyla sınırlandırılmıştır.

5

1.6.Tanımlar
Akantus: Yabani enginar yaprağıdır (Baş, 2009, s.555).
Alçı Süsleme: Üst pencerelerde vitray seklinde ve mihrap alınlığında ki mukarnas
dizisinde görülmektedir (Öztürk, 2008, s.27).
Alçı Tekniği: Geometrik kompozisyonlarda zemini doldurarak ayrı bir renk unsuru
meydana getiren uygulamadır (Mülayim, 1982, s.59).
Alçılı Vitray: Camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı tekniktir
(Tuncer, 2001, s.53).
Aplike: Belli bir şeklin etrafının bir testere ile kesilerek boşaltılması sonucu elde edilen
süsleme

elemanlarının

bir

yüzeye

yapıştırılarak

yada

çakılarak

kullanılmasıdır

(Hidayetoğlu ve Yıldırım, 2006, s.337).
Asitleme (gravür) Vitray: Hidroflorik asitin camı etkilemesinden (eritmesinden)
yararlanılarak yapılan tekniktir. Sablaj (mat) cam üzerine asitleme uygulanır (Kartal, 2012,
s.4).
Aşık Yolu: İçe ve dışa doğru köşeler yaparak kıvrılan kesintisiz çizgilerin oluştuğu kenar
bezemesi (Kılıçkan, 2004, s.190).

Bezeme: Mimarlık ürünü üzerinde ve her türden kullanım eşyası üzerinde süslemeye
yönelik olarak yapılan çalışmaların tümü (Kılıç, 2008, s.3).
Bulut: Tabiattaki bulutların stilize edilmesidir (Barik, 2010, s.17).
Bordür: Kapı, pencere gibi mimari kısımların, halıların etrafını kuşatan çerçeve biçiminde
süslü yada düz, çıkıntılı dar uzun parça (Turani, 1998, s.24).
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Cam-ı Seher: Güneş (Küçükerman, 1985, s.158).
Edirnekari: Edirne de ahşap ve deri üstüne boyayla yapılan bezeme, edirnekâri bir telvin
(boya ve renk verme) sanatıdır (Taş, 2011, s.22).
Geçme: Kapalı şekillerle oluşturulan süslemelerde kullanılan terimdir (Baş, 2006, s.12).
Hatai: Bir çiçeğin boyuna kesitinin meydana getirdiği anatomik çizgilerin stilize edilmiş
şeklidir (Hancıoğlu, 1990, s.38).
Kurşunlu Vitray: Camların kurşun profillerle istenilen düzeyde yan yana monte edilmesi
ile yapılır (Deliduman, 2001, s.2).
Kündekari: Küçük ölçüde çeşitli geometrik parçaların birbirine geçmesiyle oluşturulmuş
bir tekniktir (Ceylan, 2007, s.31).
Lale: 12. yüzyıldan beri kullanılan vahdet-i vücudu sembolize eder (Baş, 2009, s.557-558).
Masif Kakma: Masif ağaç tabla üzerine değişik renkli ve desenli masif levhaların; sedef,
fildişi, bağa, metal vb. gereçlerin bir desen yada kompozisyon oluşturma sanatıdır
(Asarcıklı, Keskin, 2002, s.188).
Mühr-i Süleyman (Altı Kollu Yıldız): Türkçede Süleyman peygamberin mührü
anlamında mühr-i Süleyman olarak kullanılan terim genelde merkezleri aynı olan iki
eşkenar üçgenin karşılıklı olarak birbirine geçmesiyle meydana gelen altı kollu yıldıza
karşılık gelmektedir (Baş, 2009, s.561).
Nacar: İşlemeli ahşap kaplama (Dik, 2006, s.12).
Nebati Tezyinat: Bitkisel motiflerle yapılan bezeme türüdür (Özönder, 2003, s.150).
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Negatif Motif: Osmanlı süsleme sanatında, özellikle yazma eserlerin süslemelerinde 16.
yüzyıldan sonra sıkça rastlanan süsleme motifleridir. Motiflerde özellikle çiçek ve
yaprakların dış hatları çizilmez, araları kağıdın kendi renginde gözükeceği tarzda boş
bırakılır. Bırakılan bu boşluk, bir fırça kalınlığında olduğu için çiçek yaprakları birbirlerine
karışmaz, alttan görülen zemin, çiçek yapraklarının ayrımını sağlar (Eroğlu, 2014, s.906).
Niş: Eski kalın taş duvarlı evlerde baze eşyaları korumak için açılmış dekoratif girintilerdir
(Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, s.18).
Palmet: En eski uygarlıklardan itibaren görülmeye başlamış olan palmet, uzunca simetrik
yaprağın stilize edilmiş süsleme biçimidir (Baş, 2009, s.559).
Penç: Herhangi bir çiçeğin kuşbakışı görüntüsünün üsluplaştırılmış halidir (Barik, 2010,
s.15).
Remzi Motifler: İşaret ve sembol motiflerdir (Sözen ve Tanyeli, 1996, s.198).
Özerklik:

Resmin dış doğal varlıkların betimlemesinden bağımsız, kendi yapısal

elemanları olan; renk, çizgi doku, leke ve sanatsal ilgilerin birbirleriyle olan ilişkilerine
belirli bir düzlem üzerindeki biçimlendirmedir (Çokokumuş, t.y. , s.24).
Savatlama: Savat metal yüzey, özellikle de gümüş üzerinde derin olmayan oyuklar açılıp
içine siyah renkli bir eriyik doldurularak yapılan bezemdir (Dirim tıp gazetesi, 2009, s.21).
Sırlı Tuğla, Sırlı Levha: Fırında pişen, sırlanan ve yapılarda kaplama olarak kullanılan
malzeme türleridir (Kuban, 2008, s.347).
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Şalümo: Sıvılaştırılmış gaz ile çalışan, çeşitli metalleri yakma, eritme, ısıtma, kaynatma
işlemlerinde kullanılan ve farklı ağızları olan bir araçtır (Akpınarlı, Baykaşoğlu, Kurt,
Yılmazoğlu ve Yıldız, 2014, s.129).
Taklit Kündekari: Gerçek kündekari de elde edilen görsel başarının taklit edilerek işin
konstrüksiyon aşamasının göz ardı edilmesi ile daha az ustalık harcanarak yapılan
kündekariye taklit kündekari denir (Kürklü, 2011, s.16).
Tezyinat: Donatmak, bezemek, süslemek (Kabakçı, 2013, s.28).
Ustuka: Alçı kabartma (Arseven, 2007, s.722).
Vitray: İsmi Fransızca “vitrail” olan birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli
cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resimdir (Büyükbaş, 2013, s.5).
Zerrin: Yıldız şeklinde çiçek (Tali, 2013, s.509).
Zencerek: Geçmelerin geleneksel adıdır (Barik, 2010, s.19).
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BÖLÜM II

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Ankara İli Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odasının Mimari Süslemesinin
Kavramsal Çerçevesi

Bu bölümde literatür taraması yapılarak oluşturulan kavramsal çerçeve ve konu ile ilgili
araştırmalara yer verilmiştir.

2.1.Ankara İli Genel Özellikleri
Türkiye Cumhuriyeti‟nin başkenti olan Ankara kenti topraklarına, çok eski tarihlerde
yerleşilmiştir. Bunda en büyük etmen bu topografya koşullarının ve Anadolu yolları üstündeki
konumunun merkez rolü oynayabilecek bir kentin kurulmasına elverişli olmasıdır. Hititler,
Frigyalılar ve Galatlar döneminde aynı yerde olan kent, Selçuklular, Osmanlılar döneminde de
yerini değiştirmemiştir (Rifat., 1993, s.211-212).

Kent günümüzde de aynı yerinde başkentimiz olarak merkez rolünü korumaktadır. Tabii
bunda yine bulunduğu coğrafi konumunun etkisi büyüktür.
Ankara‟nın bilinen tarihi Hititlere dayanır. Hitit imparatorluğu yıkılınca Anadolu‟ya hakim
olan Frigyalılar Ankara‟ya sahip olmuştur. Ankara, Avrupa-Asya arasında göç, ticaret ve fetih
yolları üzerinde olduğundan; Lidyalılar, Persler, Galatlar, Bergamalılar, Makedonya kralı
Büyük İskender‟in ve Romalıların istilasına uğramıştır .Orhan Gazi zamanında oğlu ve Rumeli
fatihi Süleyman Paşaya devretmişler ve Ankara Osmanlı toprağı olmuştur. İstiklal Savaşında
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Milli mücadelenin merkezi, karargahı, 23 Nisan 1920‟de açılan TBMM‟nin çalışma yeri, 13
Ekim 1923‟de de yeni Cumhuriyetin başkenti olmuştur (Ören, 1993, s.178-179).

Birçok kültürün izlerini taşıyan Ankara bu zengin birikim nedeniyle araştırılmaya ve
önemini korumaya devam etmektedir.
Kentin adı, eski dönemlerden günümüze kadar az değişiklik geçirmiştir. Hititler dönemindeki
adı tam bilinmese de, Frigyalılar döneminde gemi çapası anlamına gelen Ankyra olduğu
bilinmektedir. Romalılar döneminde, gemi çapası Ankara kentinin arması olarak kullanılmış ve
sikkelerin, madalyaların üstüne çapa simgesi basılmıştır (Rifat., 1993, s.211-212).

Cumhuriyet döneminde de Ankara‟nın simgesi birkaç değişim geçirmiştir.
Günümüzde de birkaç simgeyi barındırmaktadır.
Ankara ili Orta Anadolu yaylasının kuzeyinde, İç Anadolu‟nun yukarı Sakarya bölgesinde
yer alır. Yüzölçümü 26.414 km2‟dir. Dünyanın nüfusu ve kapladığı yer bakımından en
hızlı büyüyen şehirlerinden biridir. Bozkırda modern bir başkenttir (Ören, 1993, s.179).
Başkent olmasının yanı sıra Ankara, üniversite ve müzeleri dolayısı ile de çok dikkat çeken
merkezlerden biridir.

2.2. Devlet Resim ve Heykel Müzesi Binasının (Türk Ocağı Binası) Tarihçesi ve Şark
Odasının Genel Özellikleri
Türk Ocağı Ankara‟da önce Yahudi mahallesinde Rum Mektebinde açılmış ancak işlevine
uygun yeni bir Türk Ocağı Merkez Binası‟nın yapılması istenmiştir (Birkan, 1977, s.12).
Türk Ocakları Merkez Binasının temeli 21 Mart 1927‟ de Namazgah Tepesinde atılmıştır. Türk
Ocakları Binasının bodrum

katında; matbaa ve bölümleri, görevli odası, dekor odaları,

kalorifer, ventilasyon dairesi, mutfak, müzik salonu, kağıt depoları; zemin katta; mermer giriş
salonu, tiyatro salonu; 1.katta; Türk Salonu, ilim ve sanat heyeti salonu büroları, tiyatro
fümuarları bulunmaktadır (Fırat, 1998, s.82).
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Türk Ocağı yapılırken, Atatürk tarafından binada yapılması düşünülen Türk Salonunun
bezemeler ve bezemelerin renklerinin Ankara evlerinde kullanılan gerek kalem işi, ahşap
süsleme gibi mimari süsleme elemanları olsun gerek odanın içeriğinin düzenlemesi
bakımından yansıtması istenmiştir.
Müze; mimarisi, giriş mekanı, yapıtların çokluğu, sergileme düzeni gibi özellikleri ile
Türkiye‟deki en önemli müzelerden biridir.
1.Ulusal mimarlık hareketi ilk kez Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde
biçimlenip, Cumhuriyetin ilanından sonra da devletin kurucuları tarafından tercih
edilmiştir (Çıkış, 2011, s.45).
Cumhuriyet dönemi başkenti olan Ankara‟da Atatürk‟ün direktifleri ile başlatılan mimarlık
döneminde pek çok bina inşa edilmiştir. Bunların arasında olan Türk Ocakları binası için
1926 yılında yapılması düşünülen yeni bina çalışmalar sonucu 1930 yılında yeni Türk
Ocakları binası tamamlanmıştır.
1.Ulusal mimarlık döneminde yeniden tertip edilerek hizmete giren binalar arasında;
Ankara Palas Devlet Konukevi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Türk Ocağı), Türkiye İş
Bankası bulunmaktadır (Çügen, Yılmaz ve Tanrıveren, 2013, s.131).
Bu eserler dönemlerinin özelliklerini bütün güzellikleri ile günümüzde de yansıtmaya
devam etmektedirler.
1912 yılında kurulan Türk Ocakları ve 1931 yılında kurulan halkevleri kültür, sanat ve
eğitim hareketlerinin yapıldığı kuruluşlardır (Birkan ve Pehlivanlı, 1977, s.14).
Ancak bu hizmet binası daha sonra gelişen olaylar doğrultusunda
değiştirmiştir.
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isim ve amaç

1931 tarihinde Türk Ocakları‟nın Genel Merkezince düzenlenen bir kongrede, Türk
Ocaklarının kapatılmasına karar verilmiş ve Atatürk‟ün isteği ile Türk Ocaklarının yerine,
yine 1931 tarihindeki kurultayda halkevlerinin kurulması kararı alınmıştır (Fırat,1994).
Türk Ocaklarının kapatılması yürüttüğü faaliyetler açısından duraksama oluşturmamış
çünkü açılan halkevleri Türk Ocağı‟nın sürdürdüğü faaliyetlere devamlılık kazandırmıştır.

2.3.Türk Mimarisinde Süsleme Sanatlarının Tarihçesi
Kelime olarak bezeme; süsleme, donatma ,tezyinat anlamına gelmektedir. Yapının ana
öğelerini, işlevlerinin gereği olmayan, hatta bazen onlarla bir ölçüde karşıtlaşabilen iki ve
üç boyutlu biçimler, düzenler, renklerle süslemek olarak belirtilmiştir (Kuban, 1992, s.5152).
Herhangi bir mimari yapının yada mimari yapıya ait bir elemanın yani kiriş, niş gibi
elemanların dönemine ait sahip oldukları özelliklere zarar vermeden yüzeylerine
süslemeler yapmak mimari süsleme sanatıdır.
Günümüz dilinde “süsleme” çok geniş bir anlam taşıyor. Güncel kent alanlarından, daha
tarihsel ortamlara ve kırsal alanlara doğru, genişleyip çeşitlenerek hiç bir resim türünde
görülmeyen, farklı nitelikte katmanlar ve kategoriler sergiliyor. Bir başka deyişle süsleme
ve süslenme, coğrafi genişliği fazla, farklı etnik çevrelerde binlerce yılda birikmiş yaygın
bir tabana sahiptir (Mülayim, 2008, s.34).

Tarihi sürece bakıldığında bezeme,
edilmesini

sağlamıştır.

Dönem

yapıldığı mimariyi o dönem ait olduğunun fark
dönem

edilebilmektedirler.
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bezemeler

sayesinde

mimariler

ayırt

Süsleme insanlığın varlığından yerleşik hayata geçilmesinden itibaren insanların
ihtiyaçlarını gidermek, zevklerini, kültürlerini yansıtmak amacı ile ortaya çıkmıştır.
Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte oluşan mimari anlayış, toplumun koşullarına göre
şekillenmiştir. Buna bağlı olarak da zamanla güzel görünme ihtiyacı ile bir çok süsleme
işçiliği doğmuştur. Yapılan süslemelerde süsleme bir toplumun sanatına, kültürüne,
gelenek ve göreneğine, zevkine, yaşam tarzlarına ilişkin bilgiler veren bir unsur olmuştur.

Selçuklu döneminde coğrafya genişliğinden dolayı oluşan kültür zenginliği beraberinde bir
çok süsleme sanatını getirmiştir. Selçuklu maden sanatında bitkisel ve hayvan figürleri
kullanılmıştır.
Selçuklu dönemi ahşap işçiliği olarak oyma, ahşap boyama özellikle camilerde uygulanan
bir işçilik olmuştur. Cami, medrese gibi mimari eserlerde süsleme işçiliği olarak çini de
kullanılmıştır. Taş işçiliğine bakıldığında, iç mekandan dış mekana kadar her yerde
kullanıldığı ile karşılaşılmaktadır. Taşlar oyularak , kabartılarak şekillendirildiği gibi
boyanarak veya başka türde malzemelerle yine eklemeler yapılarak da süslemelerin
yapıldığı görülebilmektedir. Selçuklularda alçı süslemeye bakıldığında, alçının kolay
şekillenen ancak alçının yapısından dolayı zaman ile kırılma, çatlama, renklerinde solma,
dökülmeler gibi bozulma işlemleri meydana gelebilecek bir malzeme olmasından iç mekan
süslemelerde tercih edilmiştir.

Osmanlı mimarlığında 19. yy tarihsel üslupları (barok, ampir, rokoko, neoklasik, gotik) batı
etkisiyle uygulanmış, I. Ulusal Mimarlık akımının başlamasına kadar sürmüştür. I. Ulusal
Mimarlık döneminde mimari bezemenin ana kaynağı 15. ve 16. yy Osmanlı mimarlığıdır.
Geleneksel Osmanlı mimarlığının yapı öğeleri ve yüzeysel bezeme türlerinden görsel etkiyi
oluşturmak için yararlanılmıştır. Mimarlık bezemesi, ulusal bilinci oluşturmak için başlıca araç
olarak kullanılmış, yapı öğeleri de bezemesel amaçlarla değerlendirilmiştir (Aydın, t.y.).
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Osmanlılarda ki sanat geleneği Selçuklulardan uzanan bir çizgi halinde seyretmiştir.
Örneğin, taş işlemeciliğinde rumi ve palmetlerle birbirini kesen sekizgen ve altıgenlerden
meydana gelen geometrik şekiller vardır (Aslanapa, 1984, s.306-316).
Osmanlı döneminde de taş süsleme, çini süsleme, alçı, malakari, kalem işi, ahşap
süslemelere rastlamak mümkündür.
Osmanlı devleti, 16. yüzyılda Osmanlı sanatının gelişimi açısından çarpıcı özelliklere sahip
olmuştur (Vardar, 2014, s.103).
Osmanlı imparatorluğunda taş süsleme önemli bir yere sahip oluşu tüm imparatorluk
boyunca taş süsleme en çok tercih edilen süsleme sanatı haline gelmesinden
anlaşılabilmektedir.
Osmanlı mimarlığını meydana getiren temel malzeme taştır. Erken Osmanlı
mimarlığında da mimarlığa bağlı süsleme unsuru olarak taş, orjinal veya
devşirme şeklinde iki ana başlıkta değerlendirilir. Orijinal malzeme de, ocaktan
çıkarma veya doğada var olduğu haliyle (moloz taş) kullanma şeklinde
gruplanabilir. Moloz taşın doğada var olduğu gibi yada birkaç çekiç darbesiyle
düzeltilerek kullanımlarının yanı sıra, yapıya en yakın çevredeki ocaklardan
çıkarılmış ve işlenmiş kesme taş malzemenin kullanıldığı da gözlenmektedir.
Özellikle Bursa‟daki Osmanlı yapılarının çoğunda ana inşaat malzemesi olarak
kullanılan küfeki taşlarının herhangi bir harabeden devşirildiğine ilişkin izler
söz konusu değildir. Ancak, bu dönemde kullanılan mermerlerin bir
bölümünün devşirilmiş olması olasıdır (Özbek, 2002, s.505-506).

16.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında devşirme malzemenin kullanımı da önemli
yer tutmaktadır. Bunun bir nedeni; yakın çevrelerdeki yapılardan alınan taşların
yeniden değerlendirilmesi, diğeri ise malzemenin estetik yönünden
yararlanılmasıdır. Bazı devşirme öğeler hiç değiştirilmeden ya da pek az
değiştirilerek, neredeyse oldukları gibi kullanılmışlardır. Sütunlar ve mermer
kaplamalar bunların en yaygın olanlarıdır. Sütun kullanımı 1400 öncesinde
oldukça az olmakla birlikte –devşirme kullanılmasının da yaygınlaşmasıylaOsmanlı mimarlarının elde edilmesi kolaylaşınca sütun kullanımına ağırlık
verirler (Tanyeli ve Tanyeli 1989: 25).
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Taş süslemelerin kullanım alanları, kapılar, pencereler, mihrap, minber, mahfil, minare
sütunları, kemerler ve söve gibi mimarlık ögeleridir (Vardar, 2014, s.101).
Osmanlı dönemi süslemelerine bakıldığında, Selçuklu döneminde kullanılan süsleme
anlayışı da dahil olmak üzere, bu süslemeler ile yapılan mimariler Türk süslemelerinin ve
kullanılan mimari alanlarının alt basamağını temelini oluşturan önemli geçişlerden biri
olmuştur.
Osmanlı maden işlemeciliğinde Orta Asya‟ya dayanan gelişim süreci vardır. Malzeme
olarak tunç, figür olarak dal ve yapraklar kabartma ve rölyef şeklinde maden işçiliği
yapılmıştır. Osmanlı‟da farklı coğrafyaların etkisi ile malzeme olarak gümüş, kabartma ve
süslemeler altın yaldız ve değişik çiçek ve yaprak şekillerindedir (Talas, 2006, s.463).
Süslemede bezeme olarak rumi, bitkisel, geometrik bezemeler kullanılmıştır.
Osmanlı dönemindeki sanat dallarında hatailer bezeme olarak yoğun bir biçimde karşımıza
çıkmaktadır. Kullanım alanları, teknik özellikleri, biçim ve kompozisyon özellikleri
bakımından hatailer süslemelerde farklılık göstermiştir (Akgün, t.y., s.45).
Türk süslemelerindeki zenginlik kültür zenginliği ve bununla birlikte oluşan bezeme
çeşitliliğine bağlıdır.

Türk sanatkarların kullandığı renkler doğada görülmeyecek kadar değişik ve zengin bir
hayal gücüdür (Akgün, t.y. , s.50).
Osmanlı döneminde taş işçiliğinden sonra ahşap süsleme ve ahşap, alçı ve sıva üzerine
yapılan kalem işleri, malakariler gelmektedir.
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Erken Osmanlı yapılarında malakari örneği olarak Eski Birecik‟de ki İmaret‟in
kemerlerinde ve örtü sisteminde yer alır. Sıva tabakası üzerinde alçı ile meydana gelen
kabartma süslemenin renklendirilmesi ile stuko ve kalem işinin bir birleşimi ile ortaya
çıkmıştır (Demiriz, 1979, s.23).
Osmanlının son, Cumhuriyetin ilk yıllarına denk gelen bu dönemlerde mimaride Osmanlı
esintilerine rastlamak elbette mümkündür. Yapılan yeni mimarilerde var olan mimari
bezemelerden yararlanılması olası bir durumdur.
Bu dönemde dış cepheler, çini ve taş malzeme süslemeleriyle bezenmiştir. Kemer çevreleri
bezeme öğelerinin fazlaca kullanıldığı alanlardır. 1965‟lere gelindiğinde, bezeme yapıda
önemini yitirmiştir. Yapının estetiğini, her yapı öğesinin geometrik biçimi ve yapı bütününde
yapı öğelerinin geliştirdikleri düzen belirlemiştir.1965‟lerden sonra, batıdaki gelişmelerin
uzantısı olarak mimarlığın resim ve heykelle bütünleşmesi düşüncesinin benimsenmesiyle,
mimarlık bezemesi konusu yine gündeme gelmiştir. Günümüz endüstrisi ve teknolojisinin
olanaklarından yararlanarak mimarlık bezemesinde yeni malzemeler farklı içerik içinde
kullanılmaya başlanmıştır (Ödekan, 1997, s.577).

Bireyin yada toplumun yaşadığı döneme ait izlerin yansıtılması o topluma ait mimari
kültür dediğimiz sandığın zenginliğine bağlıdır.
Milletlerin kültürel geçmişlerini belirleyen sanat, daima oluştuğu çağın politik, ekonomik
ve sosyal yönlerini yansıtmıştır (Yavuz, 1973, s.26).
Mimari süsleme dönemlerinde sanata damga vuran politik, ekonomik, sosyal oluşumların
yanı sıra çoğunlukla insanların gelenek ve görenekleri de bezemelerin oluşumlarına damga
vurmuştur.
Sanatta mimari süsleme; insanın meraklarından, yaşamı güzel kılma isteğinden, dünyayı
anlama ve algılamadan, zevklerine kadar egemen olma isteğinden doğabilmektedir (Arda,
Şahin ve Büyükkol, 2013).
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Güzellik ve beğeni ile ilgili tüm durumları içine alan estetik de, bireylerin duygusal yönden
beklentilerini karşılamaya yönelik olarak mimari yapıtta aranan bir olgu olmaktadır. Tarih
boyunca estetik kaygılardan uzak tutulmayan mimarlık, farklı dönemlerde tek defaya özgü
nitelik taşıyan ürünler vermiştir. Estetik endişe, mimari ürünün iç mekanında, iç ile dışı
birbirinden ayıran “cephe” de farklı arayış ve uygulamalarla karşımıza çıkmıştır (Aydın ve
Gurcan, 2004, s.52).

Türk sanatı, tarihî süreç içerisinde yaşadıkları coğrafyalara pek çok sanat eseri
kazandırmıştır. Bir çok Türk topluluğu birbirlerine her türlü kültürel mirası aktarmışlardır.
Hüküm sürdükleri coğrafyanın yerel özelliklerini de alarak bir sentez şeklinde Türk
sanatını geliştirmişlerdir (Talas ve Aksoy, 2006, s.457).
Türk mimarisinin süsleme unsurlarının kökeni Orta Asya bozkırlarına dayanır. Ulusun öz
değerlerinden çıkan bu bezeme zenginliği, Türklerin Anadolu‟ya gelişleri sonrasında da
sürdürülmüş ve yaşatılmıştır.
Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu‟nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli
uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir arşiv meydana
getirmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, s.3).
Her toplum kendi kültür zenginliğini geliştirmek için çevresinde gördüğü temaları
birleştirerek gerek ihtiyaçları bakımından olsun gerek süsleme amaçlı daha geniş bir arşive
sahip olmayı başarmıştır
Çok zengin el sanatları potansiyeline sahip olan Türk milletinin kültür tarihi incelendiğinde,
asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak madenlerden, taşlardan, bitkilerden ve
hayvanlardan elde edilen ham maddeleri değerlendirerek çeşitli ihtiyaç maddelerini yaptıkları
görülmüştür. Orta Asya‟dan Anadolu‟ya kadar uzanan göç yolunda karşılaştıkları kültürlerden
de etkilenerek günümüze kadar uzanan zengin el sanatlarını oluşturmuştur. (Megep, 2012, s.3).
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Türkler kendi zengin kültür arşivlerini, Anadolu‟ya geldiklerinde bu toprakların kültürleri
ile birleştirerek süslemelerinde, yaşamlarında farklılıklar oluşturmuşlardır. Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerine gelindiğinde daha kapsamlı daha detaylı süslemelerle karşılaşırız. Bu
süslemelerin izleri de günümüzde karşımıza çıkmaya devam etmektedir ve edecektir.
Süslemeler

bulunduğu

dönemlere

göre

farklılık

göstermiştir.

Süslemelerin

kompozisyonlarına bakıldığında genel olarak ölçülülük ve sadelik hakimdir. Selçuklu
döneminde daha çok dış cephede kendini gösteren süsleme kompozisyonları, Osmanlı
döneminde ise dış süslemede sadelik oluşup daha çok süslemenin kullanıldığı yer olarak iç
süslemede kalem işi, taş süsleme, ahşap işçiliği, çini, alçı kalem işleri yada alçı profiller
üzerine yapılan süslemeler hakim olmuştur. Bu süslemelerin izleri de günümüzde de
karşımıza çıkmaktadır.
2.4.Süsleme Sanatlarında Bezeme Özellikleri
Süslemeler mimaride iç ve dış olarak karşımıza çıktığı gibi iç mimaride de tavan
süslemesi, duvar süslemesi, pencere süslemeleri olarak değişik bezeme kompozisyonlarını
bizlere sunabilmektedir.
Bir toplumun aynı dönemdeki süsleme ögelerine bakıldığında bezemelerin birbirine
yakınlık gösterdiği görülür.
Mimari süslemede kullanılan bezemeler genelde

bulunduğu toplum, kültür, bölge ve

dönemine ait bilgiler verir. Bu bilgiler ışığında da bezemeleri dönem dönem ayırt edip
gruplamak mümkün olmuştur.

Bezemelerin gösterdiği özellikler o bölgenin ya da milletin tarihsel süreklilik içinde süsleme
sanatlarının karakterini, sanat düzeyini ve sanat anlayışını izlememizde bize büyük ölçüde
yardımcı olur. Süsleme sanatlarının başlangıcından bugüne kadar yapılan süslemeler temelde;
tabiat kaynaklı olanlar ve stilize veya soyut süslemeler olarak iki ana grupta toplanabilir (Akar
ve Keskiner, 1998).
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Bunlar milletlerin ve dönemlerin gösterdikleri özelliklere göre, kendi içlerinde
çeşitlenebilir ve tekrar ayrıntılı olarak gruplanabilir:

1. Bitkisel bezemeler
2. Zoomorfik bezemeler
3. Geometrik bezemeler ve Geçmeler
4. Sembolik bezemeler
5. Mimari ve insan yapısı formlardan esinlenen bezemeler
6. Doğadan stilize edilen bezemeler
7. Barok,ampir ve rokoko bezemeler
8. Yazılı bezemeler (Akar ve Keskiner, 1998).
Türk

süsleme

sanatında

karşılaşılan

en

tipik

düzenlemelerden

biri

bitkisel

kompozisyonlardır. Doğada bulunan ağaç ve çeşitleri bitki türlerinin tomurcuk, dal,
yaprak, çiçek veya meyvelerden ilham alınarak oluşturulan bitkisel kompozisyonlar,
zaman ve bölge üslüpları, malzeme ve tekniklere göre biçimlenmişlerdir (Çağlıtütüncigil,
2013, s.62).
Süsleme sanatları kullanılabilen her türlü yüzey üzerine ve malzemeye göre
yapılandırılabilir. Bu yapılandırılma kaynaktan kaynağa farklılık gösterebilir. Mimari
bezemede;
 Toprak
 Cam
 Taş
 Maden
 Ağaç işlerinde süsleme yapılan süsleme (Megep Basit Motif Çizimleri, 2008).
olarak kısaca sınıflanabilir.
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Türk Süsleme sanatı geometrik bezeme, bitkisel bezeme, figürlü bezeme, yazı ile bezeme ve
mimarî unsurlarla bezeme olarak başlıca beş grupta incelenir. Bu süsleme gruplarının yüzey
alanlarında ayrı ayrı ve bir arada düzenlenmiş örnekleri çoktur. Ancak farklı yüzey alanlarıyla
sınırlı süsleme kuruluşlarının bir yüzey alanının terkibi için kullanıldığı örnekler olduğu gibi,
bir süsleme kuruluşunun bütünlüğünde bütün bu süsleme unsurlarının bulunduğu, süsleme
kuruluşları da çoktur (Cantay, 2008, s.32).

Bu süslemeleri yapılara uygularken yapıya zarar vermemek gerekir. Uygulama yapılacak
yapının özelliklerine uygun teknikler kullanarak istenilen süslemeleri uygulanmalıdır. Her
süsleme grubu için ayrı ayrı teknikler bulunmaktadır. Bir süsleme grubu için kendi içinde
bile uygulanacak farklı teknikler mevcuttur. Süslene yüzeylerin malzemesine uygun olarak
süslemeler tercih edilir.

2.5.Mimariye Bağlı Süsleme Teknikleri

2.5.1.Vitray
Vitray üzerine en eski bilgiler M.S 4.yy‟a aittir. Fakat bunlar süslü pencere anlamındadır,
resim değildir. İlk vitray 9.yy‟a aittir. Bu tarihlerden sonra gerek Roman ve gerekse Gotik
kiliselerde, önce Fransa sonra Almanya ve İngiltere‟de kullanılmıştır (Ayaydın, 2010,
s.122).
Cam sanatlarından olan vitray çalışmalarından günümüze kadar gelmiş örnekler mimari
yapıların üzerinde yada müzelerde bulunmaktadır.
Bu eserlerin tümü kullanım açısından (işlevsellik) ve toplum açısından (simgesellik) olarak
insanlar duygularını yansıtmışlardır. Eserler dönemlerinin özelliklerini gerek kullanılan
konu olsun gerek bezemeleri ile yansıtmaya devam etmişlerdir. Tabii döneminin
özelliklerini koruyarak mimari yapıların süslenmesi amacı ile de yapılmışlardır.
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Vitray, Fransızca da “Vitrail” , İngilizce de “Stained glass” ve Almanca da “glasmalerei” diye
adlandırılmaktadır. Günümüzde vitrayın, birbirine yakın olsa da birkaç tanımı yapılmaktadır.
Demir bir armatüre kurşun yada çimentoyla tutturulmuş, genellikle renkli cam parçalarından
oluşan ve bir açıtı kapatmak, hatta aydınlık ve süsleyici geniş bir yüzey elde etmek için
kullanılan saydam düzenleme (Berk, 1986, s.1230).

İnsanlık tarihinde keşfedilen ateş, madenciliği ve sonra da camın bulunup işlenmesini
sağlamıştır. Estetik duyarlılığa sahip sanatçılar, ışık sağlamak amacıyla boşlukları, kafesleri,
geometrik pencereleri o döneme ait vitray teknikleri ile düzenlemişlerdir ve vitrayın ilk
örnekleri oluşmaya başlamıştır. İlk vitray tekniğini Romalılar bulmuştur. Açmış oldukları
küçük delikleri kapatarak kullanmışlardır (Esmer, 1996, s.5-6).

Vitrayda küçük renkli camlardan oluşan kompozisyonlar duvarlarda iç pencere
süslemelerinde negatifi dışardan görünecek şekilde dış pencere süslemelerde yer alır.
Mimaride duvarların mimari süslemesinde kullanılmak üzere tasvir edilen küçük renkli
camlardan yapılan cam mozaikler vardır (Mengüş, 2010, s.19).

Camın üzerine müdahale ile mekana, işe göre seçilen kalın ve ince camlardan gelen ışığın
yönünü, hızını kesip çoğaltmak mümkündür (Esmer, 1996, s.20).
Vitrayda kesip çoğaltılan renkli cam parçacıklarını uygularken oluşturmaya çalışılan
kompozisyon ışığın istenilen yönde yansıması istenilen etkiyi vermesi açısından çok büyük
önem taşımaktadır.
Tanımın oluşmasında, çizim aşamasındaki tasarım cam, ara eleman ve ışık büyük
faktördür. Onun içindir ki çok iyi bir vitraydan bu sayılanlardan herhangi birisi eksik ise
tanımlamakta bir çok zorlukla karşılaşabilinir (Esmer, 1996, s.3).
Sonuç olarak, cam parçalarının, mekana bağlı kalarak yapılacak eskizin ışık süzgecinden
geçirilip tasarımı estetik beğeni doğrultusunda alçı, kurşun, beton ve diğer ara elemanlarla
bağlanarak (mekana uyan ara eleman olması kaydıyla) gerçekleştirilen bir teknik olarak
tanımlanabilir (Mengüş, 2010, s.32).
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Cam; silis, potas veya soda, kireç ve bazen de başka katkı maddelerinin beraberce
karıştırılıp yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen, saydam, yarı saydam veya opak,
şekilsiz ve kristalleşmeden katılaşan bir maddedir (Yazar ve Aslan , 2013, s.833).
Vitray, yarı saydam pencere bölmeleri olarak ilk çağda da bilinirdi. Vitray, ilk kez kilise
camlarında M.S. 969‟da kullanılmıştır (Kılıçlıoğlu, Araz ve Devrim, 1973, s.168).

5.ve 6. yüzyıllardan sonra İtalya ve Galya‟da vitraylar kullanıldı. Araplar, 7. yüzyılda
Bizanslılardan tekniği aldı. 9. yüzyıldaki vitraylarda camlar, kurşunla çerçevelenmiş ve killerin
içinde renklendirilmişti. 10. yüzyıla ait olduğu sanılan vitray kalıntılarına ise Evreux
Katedralinde rastlanır.14. yüzyıl başında vitray tekniğinde yeni bir değişim görüldü. Gümüş
sarısının bulunması ile hafif, çok parlak ve geleneksel siyah boyayı tamamlayan bir boyama
biçimi oluştu (Deliduman, 2001, s.2-4).

Türklerde vitray 15. yüzyılda uygulanmaya başlandı. Türk sanatında daha çok alçılı vitray
kullanıldı. En güzel alçılı vitray örnekleri 1557 yılında inşaatı tamamlanan Süleymaniye
Camisi pencerelerinde, Sarhoş İbrahim adıyla anılan ünlü sanatkarın döktüğü renkli
camlarda görülür (Yetkin, 1974).
Türkler vitrayda kendine özgü teknik geliştirmişlerdir. Eskiden ayna camı, mineli cam,
bezemeli cam, buzlu, çiçekli, göbekli, hareli, isli, kaplama renkli, kavratmalı cam çeşitleri
kullanırken, pencerede bulunan camların kayıtlarını ilk önce çamurdan sonra da alçıdan
yapmışlardır (Esmer, 1996, s.12).

1616 yılında inşaatı tamamlanan Sultan Ahmet Camisinin 260 penceresinde alçılı vitray
uygulanmıştır. Türk sanatında alçılı vitray tekniğinde yapılan diğer örnek; Topkapı Sarayı
Harem Dairesindedir. İnsanlar ilk kez yapılarda gün ışığı ile aydınlanmak için yaşadıkları
mekanlarda pencere gibi boşluk bırakmışlardır. Mekanlardaki pencereler; taş, alçı, maden,
ahşap gibi malzemelerle parmaklık, kafes kapak, panjur şeklinde kısmen veya tamamen
kapatılmıştır. Mekanlardaki bu pencereler sanatsal görüşe sahip kişiler tarafından değişik
tasarımlar uygulanarak geometrik düzende yakut, elmas, zümrüt ve renkli camlarla
doldurulmuştur. Mekanlarda ışık ile oluşturulan ilk estetik düzenleme sonucunda vitray
sanatının öncül örnekleri ortaya çıkmıştır (Deliduman, 2001, s.1)
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Cam üzerine düşen ışığın değişen görünümünün insanlara olumlu etki bırakması için
yansıyan ışığa göre, ışığa yön vermek açısından vitrayı hangi zemine, hangi teknikle ve
hangi şekilde uygulanması gerektiği konusunda doğru kararlar almak gerekir.
1950 ve 1970‟li yıllarda uygulatılmaya başlatılan vitray teknikleri , günümüzde
geldiğimizde ise vitray eğitim programları orta ve yüksek öğretimlerde verilmeye devam
etmektedir (Öztaş, 1995, s.43).

2.5.1.1.Vitray Çeşitleri
Cam süsleme sanatında uygulanan 5 teknik vardır:

1- Mozaik vitray:
Düz cam üzerine cam parçalarının yapıştırılması ile yapılmaktadır. Cam arasında
kalan boşluklar, istenildiği takdirde siyah kontur olarak dolgu macunu ile doldurulur
(Deliduman, 2001, s.2).
Mozaik vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; beyaz cam materyalleri, transparan cam
vitray boyası, siyah cam vitray boyası, fırça, siyah kontur, 40x30 cm mat cam. 40x30 cm
ebatlarında olan camın mat tarafına siyah konturla eskiz çizilir, çizilen eskizin içi fırça yardımı
ile transparan cam vitray boyası ile boyanır. Boyanan bölgelere camlar serpiştirilir ve
kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra eskiz siyah cam vitray boyasıyla boyanır. Bir süre daha
kuruduktan sonra çerçeve yapılır (Megep inşaat teknolojisi, 2007, s.3).

2- Macunlu vitray:
Macunlu vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; yapılacak yerin ebadı kadar cam,
selülozik vernik, selülozik tiner, renkli camlar, elmas, macun, ispirtolu kalem, pense ve
silikondur. Öncelikle eskiz çizilir ve renklendirilir. Eskiz camın altına yerleştirilir. Rengine
göre cam alınır, eskizin üzerinde çizilir, sonra elmas yardımı ile cam çizilen yerden kesilir.
Fazla parçalar pense ile alınır ve kesilen cam yerine koyulur. Bütün parçalar bu şekilde
kesildikten sonra renkli camlar selülozik vernikle camdaki yerlerine yapıştırılır. Bu işlem de
bittikten sonra camların araları macun ile doldurulur. Macun kuruduktan sonra selülozik tinerle
silinir. Biten cam, yapılan yere silikonla yapıştırılır. Renkli camlar bu iki camın arasında kalır
(Megep inşaat teknolojisi, 2007, s.3).
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3- Kurşunlu vitray:
Kurşunlu vitray, cam parçalarının, işleniş bakımından çok elverişli bir maden olan
kurşunla, birbirine bağlanarak meydana getirilen tekniğin adıdır. Diğer tekniklere göre
kurşunlu vitray tekniğinde ekleme ve çıkarmalar daha kolay olur(Esmer, 1996, s.30).
Kurşunlu vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; renkli camlar, elmas, ispirtolu kalem,
pense, havya, kurşun, pamuk, lehim, selülozik tinerdir. Öncelikle eskiz çizilir ve renklendirilir.
Çizilen eskiz masa üstünde sabitleştirilir, bir köşesi iki kurşunla havya yardımı ile lehimlenir.
Rengine göre camlar alınır, eskizin üzerinde çizilir, sonra elmas yardımı ile cam çizilen yerden
1,5 mm dıştan kesilir. Fazla parçalar pense ile alınır ve cam kurşuna yerleştirilir. Açıkta kalan
kısmı da kurşunla birleştirilip lehimlenir. Lehim yapılan yer pamuk yardımıyla silinir. İşlem bu
şekilde devam eder. Biten cam selülozik tinerle silinir ve yapılan yere yapıştırılır (Megep inşaat
teknolojisi, 2007, s.4).

4- Boyalı vitray:
Bezir yağı, sentetik vernik ve sentetik terebentin karışımı içine, yağda eriyen toz boyalar
ve tek konularak yapılan cam boyasının cam üzerine sürülmesine boyama vitray adı verilir
(Deliduman, 2001, s.54).
Her ne şekilde boyama yapılırsa yapılsın boyama ile çalışılan vitrayların uzun senelerce
dayanması

mümkün

değildir.

Boyama

için

piyasadaki

hazır

satılan

boyalar

kullanılabilineceği gibi elde hazırlanan boyalar ile de camlar boyanabilinir (Tuncer, 2001,
s.69).
Boyalı vitray için gerekli olan malzemeler; cam vitray boyaları, fırça, kontür Eskiz çizilir
ve renklendirilir. Eskiz camın altına yerleştirilir ve kontür ile çizilir. Daha sonra
oluşturulan renkler boyanır ve işlem biter (Megep inşaat teknolojisi, 2007, s.4).

5- Tiffany:
Daha çok opal camlardan yapılır. Özel bir bantla kesilmiş camların etrafı çevrilir daha
sonra leğim yapılarak birleştirilir ve karartılır. Bu teknik, çok ince çalışmaya elverişlidir
(Deliduman, 2001, s.2).
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Tiffany'nin yapımı için gerekli olan malzemeler; renkli camlar, elmas, ispirtolu kalem, pense,
havya, bakır folyo, lehimdir. Eskiz çizilir ve renklendirilir. Çizilen eskiz sabitleştirilir. Rengine
göre camlar alınır, eskizin üzerinde çizilir, sonra elmas yardımıyla cam çizilen yerden kesilir.
Fazla parçalar pense ile alınır. Camın kenarları bakır folyo ile kaplanır. Bütün parçalar bittikten
sonra camlar birbirine havya yardımıyla lehimlenir. Biten cam yapılan yere yapıştırılır. (Megep
inşaat teknolojisi, 2007, s.4).

Vitray yapımındaki yöntemlere göre ya da camın yan yana getirilişinde kullanılan
malzemeye göre sınıflandırılır:
1-Kurşunlu Vitray: Camların kurşun profillerle istenilen düzeyde yan yana monte
edilmesi ile yapılır (Deliduman, 2001, s.2).
2-Alçılı Vitray: Alçı profiller arasında renkli camların yer almasından oluşmuş vitray
tekniğidir (Deliduman, 2001, s.2).
Alçılı vitray daha çok islami mimaride; cami, medrese, saray, köşk, türbe ve benzeri
yerlerin pencerelerinde süsleme elemanı olarak kullanılmıştır(Tuncer, 2001, s.54).
3-Betonlu Vitray: Betonlu vitrayda bağ elemanı, çimentodur. Dayanıklılık açısından,
yapımında kalın camlar kullanılması tercih edilir (Deliduman, 2001, s.2).
4-Dökme, Doldurma Vitray: Camın eritilerek dökülmesinden veya cam parçalarının
taşıyıcı cam üzerinde fırınlanmasından oluşur (Deliduman, 2001, s.2).
5-Yapıştırma Vitray: Düz cam üzerine cam parçalarının yapıştırılması ile yapılmaktadır
(Deliduman, 2001, s.2).
6-Sandviç Vitray: İki cam arasında cam parçalarının katlar halinde kullanılarak
sıkıştırılmasından oluşur (Deliduman, 2001, s.2).
7-Bakır Folye Vitray: Özel bir bantla, kesilmiş camların etrafı çevrilir, daha sonra lehim
yapılarak birleştirilir ve karartılır (Deliduman, 2001, s.2).
8-Polyester Vitray: Cam parçaları yerine polyester kullanılarak uygulanan tekniğe denir
(Deliduman, 2001, s.2).
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9-Cam Üstüne Çalışma Vitraylar:
-Boyama Vitray: Cam üstü boyama işlemi ile yapılan tekniğe denir. Vitrayın yapımında
cam boyası ile fırça, püskürtme veya ipek baskı (serigrafi) yöntemleri uygulanır
(Deliduman, 2001, s.2).
-Kumlama Vitray: Kompresör ile camın matlaşmasından yararlanılarak yapılan tekniktir
(Deliduman, 2001, s.2).
-Asitleme (gravür) Vitray: Hidroflorik asitin camı etkilemesinden (eritmesinden)
yararlanılarak yapılan bir tekniktir (Deliduman, 2001, s.2).
-Kakma ve Koparma Vitray: Cam üzerine kazıma işlemi ile yapılan tekniktir. Yüksek
devirli motor uçlarına takılan değişik profilde zımpara taşları ile yapılır (Deliduman, 2001,
s.2).
10- Tiffany Vitray Tekniği:
Tiffany tekniği, cam parçalarının birbirine bağlanmasıdır. Tiffany tekniğinde çok küçük
olan cam parçalarının bir araya getirilip birleştirilmesi yapılabilmektedir.
Oyma tekniği ve alçı vitrayda dökülen alçının kalın olmamasına özen gösterilmelidir
(Megep, 2008, s.11).

2.5.1.2.Vitray Yapımında Kullanılan Araç-Gereçler
Vitray yapımında kullanılan araç ve gereçler vitrayın yapım tekniğine göre bazı farklılıklar
gösterse de genelde gereksinme duyulan araç ve gereçler şunlardır:


Kağıt-kalem,



Cam

-Pencere camı
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-Empirme camlar
-Antik camlar
-Katedral camlar
-Sablaj camlar


Cetvel, gönye



Cam kesici



Kanal makası



Kurşun çubuklar (raylar)



Kurşun çekme makinesi



Çalışma yüzeyi



Ahşap çubuklar



Kurşun mengenesi



Havya



Reosta



Çekiç, çivi



Çakı



Pense



Gaz yağı



Lehim teli ve Pasta



Bezir yağı ve Üstübeç



Keten yağı, Talaş, Üstübü



Sert fırça



Cam taşı



Sünger, Metal Eğesi



Bakır folyo



Strafor (köpük) (Deliduman, 2001, s.11-17).
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2.5.1.3.Vitrayın Kullanım Alanları
Vitray önceleri yaygın olarak dini amaçlı yapılarda kullanılmıştır. Günümüzde ise sivil
mimari de uygulanmış örneklerini görmekteyiz. Günümüz modern mimarisinde birçok
örnekleri bulunan vitray iş merkezleri, oteller, bankalar ayrıca dekoratif malzemelerde de
uygulanmaktadır (Deliduman, 2001, s.10).
Vitrayı kullanım alanlarına göre iki bölümde inceleyebiliriz:
-Bölme, ayırma ya da kapatma malzemesi olarak çeşitli madeni, ahşap ve beton inşaat
malzemelerinden yapılan konstrüksiyonların uygulamalarında; saydam veya yarı saydam
olarak bir mm‟den cam tuğla kalınlığına kadar kapılarda, pencerelerde; mimaride
duvarlarda veya zemin ve tavanda, paravan ve kısmi ayırmalarda,
-Dekoratif süsleme elemanı olarak saydam veya yarı saydam renkli camlardan çeşitli
tekniklerle birleştirilerek üretilen abajur, kutu, mücevher ve çeşitli dekoratif eşyaların
yapımında kullanılmaktadır (Deliduman, 2001, s.10).

30

2.5.2.Kalem İşi
Bir mimari eserde cami, türbe, mescit, saray, kasır, köşk, yalı vb. gibi yapıların
kubbelerini, tavanlarını, iç duvarlarını sıva, ahşap, bez, taş, deri gibi elemanlar üzerine
renkli boyalar, kabartma ve bazen de altın varak kullanılarak ince uzun kıllı kalem tabir
edilen fırçalarla yapılan süsleme sanatına kalem işi denir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012,
s.30).
Türklerin en eski devirlerinden beri, mimari ve süsleme sanatları alanında eser vermeleri Orta
Asya‟daki tarihleriyle başlar. Çeşitli milletlere mensup arkeologların yaptıkları kazılar
sonucunda meydana çıkarılan kayalar içine oyulmuş mabet duvarlarındaki freskler ve el
yazması kitaplardaki resimler, Türk resminin bugüne kadar bilinen en eski örnekleridir.
Yapıların iç süslemelerinde kullanılan ve „kalem işi‟ olarak tabir edilen ahşap, sıva ve nadir
olarak da taş üzerinde uygulanmış olan boyalı nakışların menşei Uygurlara kadar
gidebilmektedir. Türk dini resim geleneği Uygur Budist sanatıyla başlar. Orta Asya‟nın baş
sanatı duvar resmidir. Miladi VI. ile XIV. yüzyıllar arası, Orta Asya, duvar resmi bakımından
dünyanın en zengin bölgelerindendir. Anadolu‟da hem Selçuklular hem de Osmanlılar mimari
yapılarında değişik malzemeler üzerinde ( sıva, ahşap, taş, alçı ) boyalı nakışlar
uygulamışlardır. Günümüze kalabilmiş kalem işi örneklerinden özellikle Büyük Selçuklular ve
Anadolu Selçuklularına ait olanlar azdır. Bunun n edeni kalem işlerinin dayanıksız oluşu,
rutubetin de etkisiyle ve temas neticesinde zamanla sıva ile birlikte dökülerek yok olmasıdır
(Hancıoğlu,1990, s. 5-6-14).

Kalem işi özellikler Osmanlı‟da iç mimaride kullanılmıştır. Alçı üzerine yada sıva üzerine
yapılan kalem işlerinin dönem özellikleri günümüzde iç mimari süslemelerde
görülebilmektedir.

Kalem işi, yapıların iç süslemesinde kullanılan bir bezeme sanatıdır. Geniş anlamıyla kalem işi
veya kalemkari adı altında genellikle fırça ile tezhip tekniğini andıran bir teknikle meydana
getirilmiş olan renkli desenlerdir. Genellikle sıva üzerinde görülen kalem işi bezeme sanatı,
sıvanın yanı sıra ahşap ve ender olarak da taş ve alçı üzerine işlenen renkli boyalı nakışlardır.
Bu boyalı süslemeleri yapanlara, nakışları işleyenlere Nakkaş veya Kalemkar denir (Hancıoğlu,
1990, s.28).

Kalem işi, camii, medrese gibi dini yapılar olmak üzere, ev, çeşme, müze, okul gibi
sivil yapılarda; pencere, kapı, tavan vb. mimari elemanlarda kullanılmaktadır.
Kalemkari sanatta nakışlar kalem denilen uzun kıllı fırçalarla işlenir. Kalem işi tekniği ile
yapılmış nakışlar hem dini hem de sivil yapılarda görülürler. Dini yapıların duvar ve kubbe
gibi sıvalı yüzeyleri üzerinde, ahşap tavanlarında, pencere, kapı, dolap pervazları, ahşap
minberler, hünkar mahfilleri, şadırvanların kubbelerinde; sivil yapıların ise ahşap tavanları,
pencere, kapı, dolap pervazları kalem işi süslemelerle boyanmıştır. Kalem işi süslemeler
bulundukları yere, diğer mimari unsurların özelliği de düşünülerek onu bozmayıcı aksine daha
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ifadeli ve güzelliğini anlaşılır bir duruma sokmak gayesiyle işlenmiştir. Kalem işi bir yüzey
süsleme sanatı olduğundan amacı istenilen yüzeyi en uygun şekilde süslemektir
(Hancıoğlu,1990, s.28-29).

2.5.2.1.Kalem İşinde Kullanılan Teknikler
Kalem işi süslemeleri bulundukları malzemenin cinsine göre genel olarak üç şekilde
yapılmışlardır:


Sıva üzerine yapılmış nakışlar



Ahşap üzerine yapılmış nakışlar



Malakari denilen nakışlar (Hancıoğlu, 1990, s.29-30).

Kendi içinde bölümlere ayrılan kalem işi bezeme sanatı teknikleri sekiz ana gruba ayrılır:

1-Fresko Tekniği:
Fresko tekniği duvarların sıvası üzerine duvar sıvası daha yaş iken boyanın sürülmesi ile
yapılan süslemelerdir (Özkan, 2001, s.18).

2- Tempera:
Detramp da denilen, tutkallı su ile genellikle yumurta akıyla kuru toz boyaları
sulandırılarak yapılan resim çalışmalarına tempera tekniği denir (Özkan, 2001, s.19).
3- Sıva Üzerine:
Kalem işi bezemelerin sıva üzerine yapılanlarında ilk önce kaba sıvası yapılan yüzey
düzeltilir. Bunun için önce kıtıklı kireç sıvası hazırlanır ve yüzeye sürülür. Daha sonra sıva
üzerine yapılacak bezemeler; tabii boyalarla ya da yağlı boyalarla yüzeye uygulanır
(Özkan, 2001, s.19-20).

32

4- Malakari Tekniği:
Malakari bezeme tekniği motifleri daha belirgin halde göstermek için alçı ile yapılan hafif
kabartmalı bezemelerin üzerini boyayarak yapılan süslemelerdir. Burada mala kullanılarak
kireç takviyeli alçı kabartılmakta ve şekillendirilmektedir (Özkan, 2001, s.20).
Tavan ve duvarlara alçı kabartma olarak yapılan renkli alçı bezemedir, malayla yapıldığı
için malakâri denmiştir kendi içinde dört gruba ayrılır (Taş, 2011, s.24).
Alçı işçiliğinin diğer önemli şubesi, alçı sıva üzerine mala ile oyularak işlendiği için
“malakârî” adı verilen bezeme tekniğidir. Genellikle kapalı mekânlarda, örtü sistemlerinin
içinde ya da duvarların iç yüzlerinde kullanılmaktadır.
Sıva tam kurumadan uygulanan bu bezeme tarzında ekseriyetle motifler kabarık biçimde
ortaya çıkarılır, alçak kısımlar aşı kırmızısı ve çivit mavisi gibi koyu renklerle boyanır.
Kabarık kısımlar bazan altın varakla kaplanır (Doğanay, 2012).


Sade Malakâri:

İç sıva tazeyken desen çıkarılır. Öğelerin bulunduğu yüzeylere geniş başlı çiviler mıhlanır ve
çivileri örtecek kadar alçı, malayla sürülür. Böylece öğelerde hafif bir kabarıklık elde edilir, alçı
kuruduktan sonra önce ağaç sistreyle yüzü perdahlanır ve alçı bıçağıyla zemin düşürülerek desen
çıkarılır. Zemin ve desenin gerekli yerleri boyanır genellikle aralar boyalı, kabarık yerlerse
beyazdır. Bilindiği kadarıyla bu teknik Türklere ait olup Türkler tarafından kullanılmıştır
Malakâri, alçı ile yapılan bir malzeme olduğu için açık hava şartlarına dayanıksız malzemesi
kolaylıkla bozulabilir ve dökülebilir (Taş, 2011, s.24).



Müzeyyen Malakâri:

Bu teknikte motiflerin iç bünyeleri oyularak desenlerde detaylar sağlanmış olur (Taş, 2011,
s.24).


Hendese Malakâri:

Geometrik tarzda oluşan tarzdır (Taş, 2011, s.25).
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Rölyef Malakâri:

Mermer oyma işçiliğinde olduğu gibi detaylar belirlenerek zeminle desenin yanlardan
kaynaşması sağlanarak kesilme işlemi yapılır en son olarak renk kullanılacak yerler ince
kıllı fırçalar ile boyanır (Taş, 2011, s.25).
5-Taş Üzerine:
Direk taşın yüzeyine ya da taşa uygulanan rozet veya çiçek şekillerindeki kabartıların üzerine
boyama ile yapılır. Daha çok mezar taşları, çeşme, mihrap, minber, sütun başlığı ve kitabelerin
renkli nakışlarla süslenmiş olduğuna rastlarız. Cami portallerinde kabartma süslemeler veya
bazen yazılar genelde altın yaldız yada mercan kırmızısı renginde boyanarak portalin
ihtişamını artıracak şekilde bezenir (Özkan, 2001, s.21).

6-Mermer Üzerine:
Mermerin doğal parlaklığı kullanılarak boyaların direk mermer üzerine uygulanması ile
yapılan bir kalem işi bezeme tekniğidir. Zeminin parlaklığı boyalara yansımakta ve daha
canlı ve hoş bir görüntü elde edilir (Özkan, 2001, s.22).
7-Bağa Kakma Üzerine:
Kündekari teknikli bazı ahşap kapı veya pencere kanatlarında görünümü daha şatafatlı hale
getirmek için bağa kakmalar kullanılmıştır. Üzerleri bazı örneklerle boyanarak
desenlenmiştir (Özkan, 2001, s.22).
8-Ahşap Üzerine:
Ahşap, Selçuklu ve Osmanlı camilerinde ağaç işçiliği şeklinde oldukça kullanılmıştır.
Ahşaba tutkallı ince bir astar sürüldükten sonra nakış kağıdı, desenin kenarlarından iğne ile
minicik delinerek kömür tozu veya is yardımı ile deliklerden ahşap üstüne sürülür ve
böylece klasik uygulama tarzında desen zemine geçirilmiş olur. Genelde lacivert, kırmızı,
altın sarısı, yeşil, beyaz, siyah renkler ve altın varak kullanılır (Özkan, 2001, s.23).
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Ahşap kalem işi teknikleri şunlardır:
-Doğrudan ahşap zemin üzerine süsleme,
-Ahşap üzerine bez gerilerek süsleme,
-Ahşap üzerine deri gerilerek süsleme,

-Edirnekari
-Lakedir (Özkan, 2001, s.23).
2.5.2.2.Kalem İşi Tekniğinde Kullanılan Boyalar ve Renkler
Genellikle nakışlarda kullanılmış olan „aşı boyası‟ denilen toprak boyalardır. Aşı boyası bir
cins kırmızı ve sarı renk topraktan çıkarılan boya olup hem suda erir hem yağ ile güzel
karışır. Tutkallı su içinde eritildiğinde tutkallı boya, bezir yağı ile karıştırıldığında da yağlı
boya olarak kullanılır (Hancıoğlu, 1990, s.31-32).
Kalem işinde, kalem işinin nereye yapılacağına bağlı olarak boyama tekniği, boya cinsi,
kullanılan renkler farklılık gösterebilmektedir.

Boyaları çok ince toz haline getirdikten sonra yüzeye sürülecek kıvama getirmek için
hayvansal veya bitkisel bağlayıcılar kullanılır. Bu gün sentetik olarak üretilen beyaz tutkal
olarak bilinen marangoz tutkalı kullanılmaktadır. Toprak boyalar ve nebati-kök boyaların yanı
sıra yağlı boyalar da kullanılmıştır. Boyalı kalem işi nakışlarında kırmızı renk hakimdir. Bu
renk asaleti, zenginliği, saadeti, sevinci ifade etmektedir. Yeşil cenneti, mavi ihtişamı, sarı
kötülüklerden korunmayı, siyah üzüntülerden kurtulmayı işaret eder (Hancıoğlu, 1990, s.3233).

Bilinen en eski boyalar balmumu isinden elde edilen siyah üstübeç beyazı, lapis, lazuli,
lahor çividi lacivertleri, demir oksidi ihtiva eden ve topraktan elde edilen kırmızı ile sarıdır
(Akar ve Keskiner, 1978, s.23).
Kömür tozu da kalem işi tekniğinde kullanılan boyalar arasındadır. Gözenekli bir kese
içine kömür tozu konur bu keseye silkme kesesi de denir. Hazırlanan bu kese delikli
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şablonun üzerinden patpatlanır tozlar deliklerden zemin üstüne geçer nokta halindeki desen
kalem fırça ile nakşedilir (Taş, 2011, s.20).
Anadolu Türk sanatında XIII. ve XIV. yüzyıllarda kalem işi nakışlarının renkleri genellikle
kırmızı-beyaz ve siyah-beyaz olarak kullanılmıştır. Selçuklu nakışlarının bazılarında gölgeli
nakış denen akraba renkler bir arada aynı motif içinde boyanmışlardır. Osmanlı döneminde ise
sıva üzerine yapılmış kalem işi nakışlarda zemin genellikle fildişi, gri-sarı bir renge sahiptir.
İster erken dönem ister geç dönem örnekleri olsun konturlar daima koyu bir renkle genelde
siyah ile belirtilmiştir. Kullanılmış olan boya ve renkler kalem işi tekniğinin bütünlüğüne
hiçbir vakit aykırı düşmemiş aksine onu daha ifadeli ve güzelliğini anlaşılır bir duruma
getirmiştir (Hancıoğlu, 1990, s.34-35).

2.5.3.Maden Sanatı
Türkiye‟de el sanatları kapsamına giren maden işlerinin tarihi çok eskidir. Anadolu insanı gerek
tarih öncesi, gerek tarih çağlarında değişik şekillerde ve muhtemelen değişik amaçlarla süs eşyası
ve takılar kullanılmış olduğu Anadolu‟da yapılan arkeolojik kazılarla saptanmıştır. Yine yapılan
kazılar gösteriyor ki eskiden kullanılan takılar ve süs eşyaları altın, gümüş, tunç gibi günümüzde
geçerliliğini devam ettiren madenlerden yapılmaktaydı. İlk çağlarda özellikle eski Mezopotamya,
Mısır, Suriye ve Anadolu‟da “Maden İşçiliği” adıyla yeni bir sanat doğmuş ve yeryüzündeki
bütün uygarlıklarda varlığını sürdürmüştür (Şekerci, t.y., s.101).

Madenler insanoğlu tarafından, günlük kulanım eşyası, aksesuar ve takı olarak her zaman
dikkatini çeken materyallerdir. Dayanıklılığı, kolay şekil verilebilirliği, verilen şekli
koruması, yenilenebilir ve onarılabilir olması insanlığın kullandığı diğer materyallere göre
madenlere üstünlük kazandırmıştır (Büyükyazıcı, 2008, s.14).
Maden, bu zengin ve karmaşık dönem içinde kullanılan malzemelerden bir tanesidir.
Maden ile üretilen objeler gündelik hayatta kullanılan bir obje olmasının yanı sıra zengin
bir simgesel anlam da taşımaktadırlar.(Megep, 2012, s.4).
Türk El Sanatları arasında önemli bir grup oluşturan madeni eserler, ait oldukları devrin
karakteristik form ve süsleme özelliklerini günümüze aktarır (Tunçel, 2011, s.575).
Anadolu toprakları üzerinde yaşamış kültürler ve Türkler maden sanatlarında başarılı
çalışmalarla günümüze başarılarının sonuçlarından elde ettikleri eserler bırakmışlardır
(Büyükyazıcı, 2008, s.14).
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Maden sanatı tekniklerini inceleyebilmemiz için madenleri çok iyi tanımamız gerekir.
Malzemenin özelliklerini bilmek, tekniklerin nasıl geliştiğini anlamamıza ve belirli tekniklerin
uygulandığı eserlerin, yapıldığı malzemeyi anlamamıza yardımcı olabilir. Madenler tabiatta ya
doğrudan metalik halde veya cevher olarak mevcuttur. Metalik halde bulunan madenlere
“doğal madenler”; içinde kimyasal bileşikler halinde madenlerin bulunduğu kayalara ise
“cevher” denir. Örneğin altın doğal bir madendir. Gümüş, bakır ve demir hem doğal maden,
hem de cevher olarak mevcuttur. Kursun, kalay, çinko ve cıva ise, ancak cevherden tasfiye
yoluyla (ısı kullanarak) elde edilebilen madenlerdir. "İlk keşfedilen madenler doğal madenler
olmuştur (Birkan, 2005, s.1-2).

Maden sanatı, Türk ve İslam sanat tarihi araştırmalarında yeterince çalışılmayan bir
alandır. El sanatlarını oluşturan bütünün parçalarından olan maden sanatına yönelik
ayrıntılı araştırmaların yapılması ve yaygınlaşması gereklidir (Kaya, 2009, s.53).

2.5.3.1.Başlıca Maden Çeşitleri
 Bakır
 Tunç (bakır-kalay alaşımı)
 Pirinç (bakır-çinko alaşımı)
 Altın
 Cıva
 Gümüş
 Kurşun
 Bronz
 Demir-Çelik
2.5.3.2.Maden Sanatı İşleme Teknikleri
Maden sanatı teknikleri bu sanatın malzemesini oluşturan madenlerin bulunması ve
özelliklerinin anlaşılmasına bağlı olarak gelişmiş ve Eski çağlarda gerçekleştirilen
madenlerle ilgili buluşlar yeni bir maden sanatının tekniğinin doğmasına neden olmuştur
(Büyükyazıcı, 2008, s.22).
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1-Dövme Tekniği:
Dövme, doğal madenlerin ilk keşfedilmesinden itibaren kullanılan en eski maden sanatı
tekniğidir. Dövme tekniği, madeni kesiflere bağlı olarak gelişmiştir. Tavlamanın
keşfedilmesinden sonra, iri ve yumru seklindeki bakır parçalarının da dövülerek islenmesi
mümkün olmuştur (Birkan, 2005, s.15).
Dövme usulü ile çalışmak için sert ve sağlam bir kütük, çeşitli biçim ve boylarda örsler ve
madeni dövecek çeşitli çekiçler gereklidir.
2-Çökertme Tekniği:
Sığ ve ağzı geniş olan tabak, sini sahan, tas gibi kaplar genellikle içten çekiçlenerek,
“çökertme” usulü ile yapılır. İse genellikle yapılacak kabın bitmiş kalınlığından daha kalın bir
levhayla ise başlanır, levha ne kadar uzun süre çekiçlenirse, tas o kadar derin ve ince duvarlı
olur. Çekiçlemede, madenin darbelerle daha fazla esnetilmemesine ve yer yer çıkıntılar
oluşmaması için de aynı noktalara üst üste vurulmamasına dikkat edilir (Birkan, 2005, s.2223).

3-Döküm Tekniği:
Potada

eritilen

madenlerin

istenen

biçimde

hazırlanmış

kalıplara

dökülerek

dondurulmasına “döküm” denir. Dövme usulünde, usta her parça ile tek tek ilgilendiğinden
bu teknikle çalışmak zaman almaktadır. çok sayıda eser birden dökülebilir (Birkan, 2005,
s.25).

4-Tornada Çekme:
Çömlekçi çarkında, ekseni etrafında dönme hareketinden faydalanılarak, ıslak kilden
eserler yapılabildiği gibi aynı prensiple çalışan torna tezgahında da, yuvarlak madeni
levhalar kullanılarak, yuvarlak gövdeli içi bos eserler meydana getirilir (Birkan, 2005,
s.28).
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2.5.3.3.Madeni Parçaları Birleştirme Teknikleri
Madeni parçaları birleştirme tekniklerine bakıldığında; kaynak, lehim ve perçin olduğu
görülmektedir.

1-Kaynak:
Kaynak, maden parçalarını, çok yüksek ısı veya basınç (çekiçleme) kullanarak birleştirme
yöntemidir. Soğuk – basınç ile kaynak, sıcak – basınç ile kaynak ve füzyon – kaynak
olmak üzere, üç ayrı kaynak yöntemi vardır (Birkan, 2005, s.30).

2-Lehim:
İki maden parçasını birleştirmek için kullanılan erime noktası düşük bir maden alaşımıdır
(Taş, 2011, s.15).
Lehim, erime noktası alçak olan bir maden veya bir maden alaşımıdır. Birleşmesi istenen
parçaların kenarları yan yana getirilerek, ek yeri üzerine erimiş lehim sürülür; sonra bu kısım
ateşe tutularak, lehimin iyice sıvılaşıp ekin içine akması ve kendini eserin madeniyle
alaşımlayarak iki kenarı birleştirmesi sağlanır (Birkan, 2005, s.31).

3-Perçin:
Madeni parçaları birleştirme tekniklerinden olan perçin, çivi ile birleştirme usulüdür.
Perçin çivilerinin gireceği delikler, ucu sivri bir aletle açılır veya bu delikler dökümle de
elde edilebilir (Birkan, 2005, s.33).
2.5.3.4.Madeni Eserleri Süsleme Teknikleri
Madeni eserleri süsleme teknikleri; çalma ve kazıma, kabartma, kalıpla kabartma, çekiç işi,
ajur kesme, delik-işi, telkâri ve granüle, kakma, niello, değerli taş-renkli cam-mine ile
kaplama ve yaldızdır.
1-Çalma ve Kazıma:
Çalma, ucu yuvarlatılmış küt bir kalem ve çekiç yardımıyla eşyanın üzerine yivler açarak
madeni yivin iki yanına kabarık olarak itmedir (Taş, 2011, s.16).
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Kazıma ise madeni yapıtların üstünü derin çizgiler ve yivlerle bezene tekniğidir (Taş,
2011, s.15).
Altın, gümüş, bakır, tunç ve pirinç eserlerin üzerine, derin çizgilerle süslemeler yapılabilir. Bu
çizgiler, iki ayrı usul uygulanarak açılabilir. Çalma denilen usulde, ucu küt çalma kalemleri ve
çekiç kazıma denilen usulde ise ucu keskin kalemler ve çekiç veya keski denilen, tahta saplı,
keskin ve sivri uçlu kazıma aleti kullanılır. Çalma, ucu küt çelik kalemlere hafif bir çekiçle
vurularak yapılır. Kazıma yöntemi ile açılan yivlerin içindeki maden, çalma yönteminde
olduğu gibi yanlara itilmez; kesilerek dışarı çıkarılır (Birkan, 2005, s.33-34).

2-Kabartma:
Madeni eserler üzerine kabartma aletleri ve çekiç kullanılarak, kabartma süslemelerin
yapıldığı tekniğe “repoussé” (çarpma, çakma) tekniği denir (Birkan, 2005, s.36).
3-Kalıpla Kabartma:
Kabartma desenlerle süslenecek bir eserde, aynı desenin tekrarlanması isteniyorsa, usta bu
desenleri tek tek repoussé tekniği ile kabartmak yolunu seçmez. Aynı sonuca daha çabuk
ve kolaylıkla varacağı, kalıp ile kabartma denilen yöntemi uygulamayı tercih eder (Birkan,
2005, s.41).
4-Delik İşi:
Madenin eserlerin üzerine kesici ve delici aletler kullanılarak, delikli süslemelerin
yapıldığı tekniğe, “delik – isi”, “kesme” veya “ajur” tekniği denir. Delik isi tekniği ile
süslemeler yapılırken, bazen de zemin kısımları kesilerek çıkartılır. Sonra kesilen kenarlar
törpülenerek pürüzleri giderilir (Birkan, 2005, s.42).
5-Telkari ve Granüle:
Altın veya gümüş telleri eğip, bükerek desenler yapmaya ve tel motifleri lehim kullanarak
birbirlerine veya madeni bir zemine tutturmaya tel kari (filigre) tekniği denir. Filigre işinde
genellikle kolay eğilebilen yassı tel kullanılır; yuvarlak kesitli telden veya burma tellerden
de motifler yapılıp, birbirlerine lehimlenebilir (Birkan, 2005, s.43).
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6-Kakma (Madene Baska Cins Bir Maden Kakma):
Madeni eserlerin üzerine açılan yivlerin veya çeşitli biçimlerdeki çukurların içine başka
cins ve renkte madenler kakılarak elde edilen süslemeye “kakma tekniği” denir (Birkan,
2005, s.44).

7-Niello:
Madeni eserlerin üzerine açılan yivlere ve yuvalara, başka cins ve renkte madenler yerine,
bir kükürt ve maden karışımı olan siyah renkteki niello doldurularak da eser üzerinde renk
kontrastı elde edilebilir. Bu teknik, özellikle gümüş eserlerin üzerine uygulanır (Birkan,
2005, s.45).
8-Kaplama ve Yaldız:
Bakır, tunç ve gümüş eserler, mekanik veya kimyasal yöntemler uygulanarak altınla
kaplanabilir. Altın kaplama, eserin bazen bütün yüzeyine, bazen de yalnızca belirli
kısımlarına uygulanır (Birkan, 2005, s.46).
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BÖLÜM III

3.YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin analizi ve
yorumlanması hakkında bilgi verilecektir.
3.1.Araştırma Modeli
Araştırmada tarama modeline dayalı betimleyici araştırma modeli kullanılmıştır. Şark
odasının mimari süslemelerinde kullanılan renk, teknik, kompozisyon, bezeme vb.
özellikler bilgi formlarında belirtilmiştir.
Böylelikle, Şark odasının mimari süslemesinin mevcut durumu ortaya konularak
belgelenmiştir.
3.2.Evren ve Örneklem
Evren olarak 1. Ulusal mimarlık dönemi eserleri, örneklem olarak ise Ankara ili Devlet
Resim ve Heykel Müzesindeki Şark odasının mimari süslemeleri belirlenmiştir. Şark
odasındaki mimari süslemelerin hepsi döneminin önemli yansımaları olduğu için konu
kapsamında tamamı incelenmiştir.
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3.3.Verilerin Toplanması
Araştırma modeli tarama olduğundan dolayı veri toplamada bilgi formları kullanılmıştır.
Konu ile ilgili elde edilen tez, makale, yazılar literatürden taranmış, kaynaklar incelenmiş,
veriler toplanarak araştırmanın ilgili bölümünde sunulmuştur.
Araştırmada, mimari süslemeler ile ilgili detaylı incelemeler yapılarak, genel ve her bir
detay fotoğraflanmıştır. Süslemelere ait teknik, renk, desen, ebat, kompozisyon gibi
özellikler hazırlanmış olan bilgi formlarına kaydedilmiştir. Teknik yetersizlikler nedeni ile
çoğu süslemelerin rapor boyutları alınamamıştır ancak rapor çizimleri fotoğraf üzerinden
yapılmıştır. Bütün süslemelerin rapor çizimleri fotoğraf üzerinden yapılmıştır. Ölçek
alımında sadece Şekil 1,3,10,11,12,13 numaralı şekillerin ölçeği alınabilmiştir.
Şark odasının tarihi gelişimi ile alakalı müze çalışanlarının bilgilerine de başvurulmuştur.

3.4.Verilerin Analizi
Konu ile ilgili literatürden toplanan bilgiler kuramsal temelleri oluşturmak için
kullanılmıştır.
Alt amaçlara göre hazırlanmış bilgi formlarına kaydedilen veriler ayrı tablolar halinde
değerlendirmeye alınıp, tablolardan edinilen bilgilerin teker teker frekansları alınarak
yüzdeleri hesaplanıp sonuçlar uygun başlıklar altında yorumlanarak raporlanmıştır.
Bu bölüm bilgi formu geliştirildikten sonra güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılarak
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Bilgi formunda yer alan maddelerin uygulanarak değerlendirilmesinde puanlayıcı
güvenirliğine bakılmıştır.
Bilgi formunun geliştirilmesinde kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmıştır.
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BÖLÜM IV

4. BULGULAR ve YORUM

Ankara ili Devlet Resim ve Heykel Müzesinde yer alan Şark Odasının mimari süslemeler
hakkında bilgiler belirlemek ve çizimlerle kataloglamak amacıyla bilgi formları
uygulanmış ve aşağıdaki tablolar da sonuçları verilmiştir.
4.1.Şark Odasının Mimari Süslemelerinin Uygulanan Teknik/Tür Özelliklerine Ait
Bulgular
Şark odasının mimari süslemelerine uygulanan teknik/tür özellikleri hakkındaki veriler
tablo 1.‟de değerlendirilerek sunulmuştur.
Tablo 1. Şark Odasının Mimari Süslemelerine Uygulanan Teknik/Tür Özelliklerinin
Frekans ve Yüzde Dağılımı
Uygulanan Teknik/Tür

f

%

Alçı üzerine

6

20

Sıva üzerine

3

10

Alçı üzerine

2

6.6

Sıva üzerine

17

56.6

Maden

(Metal Kabara)

1

3.3

Vitray

(Alçı Vitray)

1

3.3

30

100.00

Malakari

Kalem işi

Toplam

N=30

45

Tablo 1. incelendiğinde; mimari süslemede uygulanan tekniklerden en yüksek değer olan
yaklaşık %63.2 ile kalem işi olduğu bunu sırayla , %30 ile malakari ve sonrasında en
düşük değerler olarak da yaklaşık %3.3 ile maden ve alçı vitray olduğu görülmüştür. Şark
odasının mimari süslemesinde uygulanan tekniklerin tür olarak en yüksek değer yaklaşık
%56.6 ile sıva üzerine kalem işi olduğu bunu sıra ile; %16.6 ile alçı üzerine malakari ,
%10 ile sıva üzerine malakarinin izlediği ve %6.6 ile alçı üzerine kalem işi ile en düşük
değer olarak da yaklaşık%3.3 ile cam üzerine uygulanan alçı vitray tekniği, alçı üzerine
maden tekniği olduğu görülmüştür.
Araştırma

sonucuna

göre;

Şark

odasının

mimarisinde

uygulanan

tekniklerden

çoğunluğunun kalem işi olduğu anlaşılmıştır. Şark odasının mimari süslemesinde
çoğunlukta uygulanan tekniklerden tür olarak

sıva üzerine kalem işi tekniği olduğu

anlaşılmıştır.
4.2.Şark Odasının Mimarisinde Kullanılan Malzeme Özellikleri
Şark odasının mimarisinde kullanılan malzeme özellikleri hakkındaki veriler tablo 2.‟de
değerlendirilerek sunulmuştur.
Tablo 2. Şark Odasının Mimarisinde Kullanılan Malzeme Özelliklerinin Frekans ve Yüzde
Dağılımı
Kullanılan Malzeme

f

%

Alçı

10

8.4

Boya

29

24.3

Kalıp

11

9.2

Desen Şablonu

20

16.8

Fırça

28

23.5

Cam

1

0.8

Kurşun

1

0.8

Metal

1

0.8

46

Mala

9

7.5

Kireç

9

7.5

Toplam

119

100.00

N=119
Tablo 2. İncelendiğinde; Şark odasının mimari süslemesinde kullanılan malzemelerde en
yüksek değer olan yaklaşık %24.3 ile boya olup bunu yakın yüzdelerde takip eden sıra ile
yaklaşık %23.5 ile fırça, %16.8 ile desen şablonu, %9.2 ile kalıp, %8.4 ile alçı, %7.5 ile
mala ve kireç ve en düşük değer olarak da yaklaşık %0.8 ile cam, kurşun ve metal olduğu
görülmüştür.
Araştırma sonucuna göre; Şark odasının mimarisinde kullanılan malzeme olarak yaklaşık
değerlerde çoğunlukta boya, fırça, desen şablonu kullanıldığı saptanmıştır.
4.3. Şark Odasının Mimari Süslemesinde Kullanılan Bezeme Ögeleri Özellikleri
Şark odasının mimari süslemesinde kullanılan bezeme ögeleri hakkındaki veriler tablo
3.‟de değerlendirilerek sunulmuştur.

Tablo 3. Şark Odasının Mimari Süslemesinde Kullanılan Bezeme Ögeleri Özelliklerinin
Frekans ve Yüzde Dağılımı
Bezeme Ögeleri

f

%

Geometrik

4

11.1

Nesneli

6

16.6

Bitkisel

23

63.8

Figürlü

3

8.3

Toplam

36

100.00

N=36

47

Tablo 3. İncelendiğinde; Şark odasının mimari süslemesinde kullanılan bezeme ögeleri
olarak en yüksek değer olan yaklaşık %63.8 ile bitkisel bezemeler olduğu bunu sırayla
%16.6 ile nesneli, %11.1 ile geometrik ve en düşük değer olarak da yaklaşık %8.3 ile
figürlü bezeme olduğu görülmüştür.
Araştırma sonucuna göre; Şark odasının mimari süslemesinde kullanılan bezeme ögesi
olarak çoğunlukta bitkisel bezemelerin uygulandığı anlaşılmıştır.
4.4. Şark Odasında Bulunan Süslemelerin Bulunduğu Yer Bakımından Özellikleri
Şark odasında bulunan süslemelerin odada bulundukları yer hakkındaki veriler tablo 4.‟da
değerlendirilerek sunulmuştur.
Tablo 4. Şark Odasında Bulunan Süslemelerin Bulunduğu Yer Özelliklerinin Frekans ve
Yüzde Dağılımı

Bulunduğu Yer

f

%

Duvar

4

12.5

Tavan

13

40.6

Niş köşesi

3

9.3

Kiriş altı

2

6.25

Niş Çevresi

1

3.1

Kiriş kenarı

4

12.5

Ocaklık

4

12.5

Toplam

32

N=32

48

100.00

Tablo 4. incelendiğinde; süslemelerin odada bulunduğu yer bakımından en yüksek değer
olarak yaklaşık %40.6 ile tavan olduğu bunu sıra ile yaklaşık %12.5 ile duvar, ocaklık,
kiriş kenarı, %9.3 ile niş köşesi, %6.25 ile kiriş altının izlemekte olduğu ve en düşük değer
olarak da yaklaşık %3.1 ile niş çevresinin olduğu saptanmıştır.
Araştırma sonucuna göre; süslemelerin odada bulunduğu yer bakımından çoğunlukta
tavanda oldukları anlaşılmıştır.

4.5. Şark Odasının Mimarisinde Kullanılan Renk Özellikleri
Şark

odasının

mimarisinde

kullanılan

renkler

hakkındaki

veriler

tablo

5.‟de

değerlendirilerek sunulmuştur.
Tablo 5. Şark Odasının Mimarisinde Kullanılan Renk Özelliklerinin Frekans ve Yüzde
Dağılımları
Kullanılan Renkler

f

%

Altın rengi yaldız

10

12.2

Pembe

18

21.9

Açık yeşil

5

6.1

Cam göbeği

19

23.1

Mavi

14

17

2

2.4

Krem

15

18.3

Sarı

9

10.9

Kahverengi

12

14.6

Kırmızı

1

1.2

Bordo

7

8.5

Kavuniçi
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Yağ yeşili

10

12.2

Toplam

122

100.00

N=122

Tablo 5. İncelendiğinde; Şark odasının mimarisi süslemesinde kullanılan renklerde en
yüksek değer olarak yaklaşık %23.1 ile cam göbeği olduğu ve bunu sıra ile yaklaşık %21.9
ile pembe, %18.3 ile krem, %17 ile mavi, %12 ile kahverengi, %12.2 ile yağ yeşili ve altın
rengi yaldız, %10.9 ile sarı, %8.5 ile bordo, %6.1 ile açık yeşil, %2.4 kavuniçi ve en düşük
değer olarak da yaklaşık %1.2 ile kırmızı olduğu saptanmıştır.
Araştırma sonucuna göre; odanın mimari süslemelerinde kullanılan renklerde çoğunluk
olarak cam göbeği rengin, en az ise kırmızı rengin olduğu anlaşılmıştır.
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BÖLÜM V

5.BİLGİ FORMLARI

Bilgi Formu 1

Fotoğraf 1. Sıva üzeri malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 2. Sıva üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Fotoğraf 3. Sıva üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Örnek No:1
Fotoğraf No:1-2-3
Şekil No:1
İnceleme Tarihi:05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/Tür: Malakari tekniği/Sıva üzerine malakari
Boyut: En:35cm Boy:15cm (rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı , boya, fırça, kalıp, mala, kireç
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

Bulunduğu Yer: Niş Çevresi
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız, açık yeşil, mavi, cam göbeği, kahverengi
Kompozisyon: Duvara monte edilen alanda nişler bulunmaktadır. Bezemeler zemin
üzerine alçı malakari tekniği ile yapılmıştır. Nişlerin üzerindeki süslemelerde de aynı
teknik uygulanmıştır. Kompozisyon simetrik olup, eserde bitkisel bezemeler kullanılmıştır.
Kompozisyonu

çevreleyen

bezemelerde

bezemelerinin yer aldığı görülmektedir.
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ulama

biçiminde

hatai,

penç,sazyolu

Şekil 1. Sıva üzerine malakari bezemenin rapor çizimi ( Ölçek:1:3 )
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Bilgi Formu 2

Fotoğraf 4. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 5. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark
Odası, 1930)
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Örnek No: 2
Fotoğraf No: 4-5
Şekil No: 2
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/Tür: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutu tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Fırça, boya, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Kiriş kenarı
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Cam göbeği, mavi, pembe, krem, sarı
Kompozisyon: Orta tavan kirişinin iç kısmında yer alan simetrik sıra halinde orta kirişin
dört bir tarafına uygulanarak yerleştirilmiştir. Desenler kirişin iç kısmında yer alan kare
şeklinde bir sıra halinde dizilmiş olan diğer desenlerin üst köşelerinde yer almaktadır.
Kalem işlerinin uygulandığı alan duvardır. Kalem işleri sıva üzerine uygulanmıştır.
Kompozisyonda bitkisel bezeme hakimdir. Bitkisel bezeme olarak penç ve saz yollarına
rastlanmaktadır. Teknik imkansızlıklar nedeniyle ölçü alınamamıştır.
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Şekil 2. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 3

Fotoğraf 6. Alçı üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 7. Alçı üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Örnek No: 3
Fotoğraf No: 6-7
Şekil No: 3
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/Tür: Kalem işi tekniği/ Alçı üzerine kalem işi
Boyut: En:8 cm Boy:14 cm ( rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Ocaklık
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Açık yeşil
Kompozisyon: Ocaklığın üst önünde bulunan oyma desen. Ocaklığın önündeki kanatların
üst birleşme yerinde bulunmaktadır. Palmet motifinin alçı ile uyarlanmış halidir.
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Şekil 3. Alçı üzerine kalem işi bezemenin rapor çizimi ( Ölçek: 1:1 )
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Bilgi Formu 4

Fotoğraf 8. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 9. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 10. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 11. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Fotoğraf 12. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 13. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Örnek No: 4
Fotoğraf No: 8-9-10-11-12-13
Şekil No: 4-5-6
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/Tür: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyutları: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutu tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Tavan ve kiriş altı
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe, krem, kahverengi, kavuniçi
Kompozisyon: Şark odası tavan süslemesi farklı yükseklik ve açılarda yerleştirilmiş bir
kompozisyon sergilemektedir. Tavanın tam ortasından geçen kirişlerde ve tavan orta göbek
formunda bulunan kompozisyon en zengin ve gösterişli kısmını oluşturmaktadır. Bu ise en
içteki kompozisyonlardan biri olan geleneksel Osmanlı evlerinde orta göbeği çevreleyen
ahşap çıta görüntüsüyle oluşturulan tavan süslemesine benzetilmiştir. Ortaları penç
motifleri ile süslü simetrik olarak Mührü Süleyman motifleri ile bezenmiştir. Pençlerin
olduğu alanın zemini pembe, çıta görünümü veren Mühür Süleyman formları ise
kahverengi ile boyanmıştır. Yıldızların köşe içleri kavun içi rengi ile boyanmıştır.
Altıgenlerle kompozisyon tamamlanmıştır. Bu kompozisyonlar kirişlerde de yer
almaktadır.
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Kirişlerde yer alan örneklerin ortasında süsleme bulunmamaktadır. Renk düzeni olarak
hepsinde aynı tonlamalar kullanılmıştır. Desenin bulunduğu konum itibari ile boyut
ölçümü yapılamamıştır.
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Şekil 4. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

Şekil 5. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Şekil 6. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 5

Fotoğraf 14. Alçı üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 15. Alçı üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 5
Fotoğraf No: 14-15
Şekil No: 7
İnceleme Tarihi: 05:08:2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/Tür: Kalem işi tekniği/ Alçı üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutu tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe, altın rengi yaldız, kahverengi
Kompozisyon: Tavanda yer alan alçı kenar tavan süpürgeliklerinin üzerine tek sıra halinde
yan yana olarak konumlandırılmıştır. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm işlemi
yapılamamıştır.
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Şekil 7. Alçı üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 6

Fotoğraf 16. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 17. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Fotoğraf 18. Sıva üzeri kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 19. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Örnek No: 6
Fotoğraf No: 16-17-18-19
Şekil No: 8
İnceleme Tarihi: 05:08:2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutu tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Kiriş kenarları
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Mavi, yağ yeşili, cam göbeği, pembe
Kompozisyon: Köşe değerlendirilmesi ve orta kirişlerin bezenmesi için yapılmıştır. Köşe
değerlendirmelerinde giderek daralan bir kompozisyon mevcuttur. Rumi motiflerinden
oluşan simetrik kompozisyonlar yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum itibari ile
ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 8. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 7

Fotoğraf 20. Alçı vitray (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 21. Alçı vitray yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Fotoğraf 22. Alçı vitray yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark
Odası, 1930)

Örnek No: 7
Fotoğraf No: 20-21-22
Şekil No: 9
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Vitray tekniği/ Alçı vitray
Boyut: Teknik yetersizlikler dolayısı ile rapor boyutu tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Cam, desen şablonu, kurşun, boya, kalıp
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Duvar
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Sarı, kırmızı, cam göbeği, mavi
Kompozisyon: Kapı girişinin karşısında ve solundaki duvarların üst kısımlarında ikişerli
gruplar halinde bir duvarda iki diğerinde üç takım olarak bulunmaktadır. Toplamda on tane
vitray pencere mevcuttur. İkili cam vitraylar simetrik olarak yan yana bulunmaktadır.
Burada kullanılan vitray kurşun vitraydır. Bitkisel bezeme ve sembolik bezeme hakimdir.
Vitray köşelerinde lale ve karanfil vardır. İkili vitrayların ortalarında sıva üzeri kalem işi
uygulaması mevcuttur. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 9. Alçı vitrayın çizimi
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Bilgi Formu 8

Fotoğraf 23. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 24. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 8
Fotoğraf No: 23-24
Şekil No: 10
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: En:15 cm Boy:5 cm ( rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı, kalıp, boya, fırça, kireç, mala
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Ocaklık
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Cam göbeği, sarı
Kompozisyon: Malakari tekniği ile oluşturulmuş, ocaklığın alt yan kenarlarında küçük
dikdörtgenler

içinde,

birbiri

içine

geçen

kompozisyondur.

84

rumi

geçmelerden

meydana

gelen

Şekil 10. Alçı üzerine malakarinin rapor çizimi (Ölçek: 1:1)
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Bilgi Formu 9

Fotoğraf 25. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 26. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 9
Fotoğraf No: 25-26
Şekil No: 11
İnceleme Tarihi: 05:08:2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: En:8 cm Boy:10 cm (rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı, boya, fırça, kalıp, kireç, mala
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Niş köşesi
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız, pembe, cam göbeği
Kompozisyon: Duvarlarda yer alan pencere şeklindeki küçük nişlerin üst köşelerine
simetrik bir biçimde köşe süslemesi olarak uygulanmıştır. Bitkisel bezeme olarak lale
motifi kullanılmıştır.
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Şekil 11. Alçı üzerine malakarinin rapor çizimi (Ölçek: 1:1)
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Bilgi Formu 10

Fotoğraf 27. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 28. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 29. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Örnek No: 10
Fotoğraf No: 27-28-29
Şekil No: 12
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: En:22 cm Boy:26 cm (rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı, boya, fırça, kalıp, kireç, mala
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Niş köşesi
92

Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Cam göbeği, altın rengi yaldız, pembe
Kompozisyon: Duvarlarda yer alan pencere şeklindeki küçük nişlerin üst köşelerine köşe
süslemesi olarak uygulanmıştır. Ayrıca ocaklık etrafındaki dikdörtgen kesitin tüm iç
çevresinde yer almaktadır. Bitkisel bezeme olarak lale ve penç/çiçek motifi vardır.
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Şekil 12. Alçı üzerine malakarinin rapor çizimi (Ölçek: 1:2)
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Bilgi Formu 11

Fotoğraf 30. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 31. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 32. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 33. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

96

Fotoğraf 34. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 35. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 36. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Örnek No: 11
Fotoğraf No: 30-31-32-33-34-35-36
Şekil No: 13
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: En:22 cm Boy: 48 cm (rapor boyutları )
Kullanılan Malzeme: Alçı, boya, fırça, mala, kalıp, kireç
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Niş köşesi
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız , açık yeşil, cam göbeği, pembe, mavi, bordo
Kompozisyon: Duvarlarda yer alan pencere şeklindeki küçük nişlerin üst köşelerine köşe
süslemesi olarak uygulanmıştır. Bitkisel bezeme olarak lale, penç/çiçek, saz yolu motifi
kullanılmıştır.
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Şekil 13 Alçı üzerine malakarinin rapor çizimi (Ölçek: 1:2)
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Bilgi Formu 12

Fotoğraf 37. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 38. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 39. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Örnek No: 12
Fotoğraf No: 37-38-39
Şekil No: 14
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Alçı, boya, fırça, kalıp, kireç, mala
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Ocaklık
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Bordo, altın rengi yaldız, açık yeşil, cam göbeği, pembe, mavi
Kompozisyon: Ocaklık üstünde tepeliğinin alt çevresini simetrik olarak sıra halinde
çevrelemişlerdir. Dikdörtgen panoların içine yerleştirilmişlerdir. Bitkisel bezeme olarak
lale, penç/çiçek bahar dalları ve hatayi kullanılmıştır. Desenin bulunduğu konum itibari ile
ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 14. Alçı üzerine malakarinin çizimi
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Bilgi Formu 13

Fotoğraf 40. Alçı üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 41. Alçı üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Örnek No: 13
Fotoğraf No: 40-41
Şekil No: 15
İnceleme Tarihi:05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Alçı üzerine malakari
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Alçı, boya, kalıp, kireç, mala, fırça
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Ocaklık
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız
Kompozisyon: Ocaklığın tepeliğinin alt çevresinde yer almaktadır. Türk üçgenlerinden
oluşmuştur. Bir sıra halinde tepeliğin alt çevresini sarmıştır. Desenin bulunduğu konum
itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 15. Alçı üzerine malakarinin çizimi
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Bilgi Formu 14

Fotoğraf 42. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 43. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 14
Fotoğraf No: 42-43
Şekil No: 16
İnceleme Tarihi:05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Sıva üzerine malakari
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, alçı, kalıp, kireç, mala, fırça
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Duvar
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Açık yeşil, cam göbeği, altın rengi yaldız, mavi
Kompozisyon: Ocaklığın bulunduğu duvarda şömine için ayrılan dikdörtgen kesit
bölmenin üst köşelerine uygulanmıştır. Bitkisel bezeme olarak sazyolu, lale, penç motifleri
uygulanmıştır. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.

110

Şekil 16. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 15

Fotoğraf 44. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 45. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 46. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Örnek No: 15
Fotoğraf No: 44-45-46
Şekil No: 17
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe, sarı, cam göbeği, kahverengi, krem
Kompozisyon: Tavanda yer alan orta göbek formunun etrafında yer alan ilk şerit
kompozisyondan sonra arada ki beyaz altın yaldız ve açık sarı renkli şeritlerden sonra cam
göbeği fon üzerine hatai, saz yolu, karanfil, penç motiflerinin ulama yolu ile sıralanması
sonucu oluşturulmuş bir kompozisyon sergilenmektedir. Tavan bölmelerinin kenarlarının
süslemesinin tümünde bir sıra halinde çerçevelenmiş olarak kullanılmıştır. Desenin
bulunduğu konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 17. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 16

Fotoğraf 47. Alçı üzerine maden yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 48. Alçı üzerine maden (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)
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Fotoğraf 49. Alçı üzerine maden (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Örnek No: 16
Fotoğraf No: 47-48-49
Şekil No: 18
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Maden tekniği/ Alçı üzerine metal kabara
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Metal, desen şablonu, kalıp, boya, fırça
Uygulanan Teknik: Alçı üzerine metal kabara tekniği
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
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Bulunduğu Yer: Kiriş kesişim noktaları
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız
Kompozisyon: Tavanda yer alan orta göbeği oluşturan kirişlerin birbirinden geçerken
oluşturduğu köşelere metal kabaralar onulmuştur. Alçı üzerine monte edilmiştir. Desenin
bulunduğu konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 18. Alçı üzerine metal kabaranın çizimi
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Bilgi Formu 17

Fotoğraf 50. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 51. Sıva üzeri kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 52. Sıva üzeri kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Örnek No: 17
Fotoğraf No: 50-51-52
Şekil No: 19
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Tavan
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Mavi, kahverengi, krem, sarı
Kompozisyon: Tavanda orta göbek formunun etrafını saran ikinci şerit olan
kompozisyonda bahar dalları, hatai ve rumi motiflerinden oluşan sarmal bir kompozisyon
görülmektedir. Bu kompozisyon salonda sadece orta göbek formunun dört bir tarafında
kenar suyu olarak bulunmaktadır. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm
yapılamamıştır.
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Şekil 19. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 18

Fotoğraf 53. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 54. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 55. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Örnek No: 18
Fotoğraf No: 53-54-55
Şekil No: 20-21-22-23
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Tavan
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Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Yağ yeşili, pembe, bordo, krem, cam göbeği, kavun içi, kahverengi
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan 4. 5. ve 6. kenar suyu süslemesi
olarak yer almaktadırlar. Biri pembe zemin üzerine geometrik olarak bordo ve yağ yeşili
içe doğru üçgenlerin yan yana dizilmiş halidir bir sonraki ise cam göbeği zemin üzerine
ortası pembe şeritli zencerek motiflerinin yan yana sıralanması ile oluşturulmuş
kompozisyondur. En dışta olanı ise cam göbeği zemin üzerine kahverengi, kavun içi, krem
renklerde mine çiçeği, dal ve hatayilerin bulunduğu kompozisyondur. Tavan göbeğinin
dört bir etrafında yer almaktadırlar. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm
yapılamamıştır.
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Şekil 20. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

Şekil 21. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

Şekil 22. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

Şekil 23. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 19

Fotoğraf 56. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1930)

Fotoğraf 57. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
1930)
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Örnek No: 19
Fotoğraf No: 56-57
Şekil No: 24
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Yağ yeşili, kahverengi, cam göbeği, krem
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyonda cam göbeği zemin üzerine yağ
yeşili, krem, kahverengi renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu
konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 24. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 20

Fotoğraf 58. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
1930)

Fotoğraf 59. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1930)
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Örnek No: 20
Fotoğraf No: 58-59
Şekil No: 25
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Yağ yeşili, krem, cam göbeği, bordo, sarı
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyonda cam göbeği zemin üzerine yağ
yeşili, krem, bordo, sarı renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu
konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 25. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 21

Fotoğraf 60. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1930)

Fotoğraf 61. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
1930)
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Örnek No: 21
Fotoğraf No: 60-61
Şekil No: 26
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Krem, mavi, yağ yeşili, pembe
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyonda pembe zemin üzerine yağ yeşili,
krem, mavi renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum itibari
ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 26. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 22

Fotoğraf 62. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 63. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 22
Fotoğraf No: 62-63
Şekil No: 27
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Krem, cam göbeği, pembe, yağ yeşili, bordo
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyonda pembe zemin üzerine yağ yeşili,
krem, cam göbeği, bordo renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu
konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 27. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 23

Fotoğraf 64. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 65. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 23
Fotoğraf No: 64-65
Şekil No: 28
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Sarı, mavi, krem, pembe
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyondan mavi zemin üzerine sarı, krem,
pembe renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum itibari ile
ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 28. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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148

Bilgi Formu 24

Fotoğraf 66. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 67. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 24
Fotoğraf No: 66-67
Şekil No: 29
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe, yağ yeşili, krem, kahverengi, bordo
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyonda pembe zemin üzerine yağ yeşili,
krem, kahverengi, bordo renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu
konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 29. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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152

Bilgi Formu 25

Fotoğraf 68. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 69. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 25
Fotoğraf No: 68-69
Şekil No: 30
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Tavan
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Mavi, yağ yeşili, krem, kahverengi
Kompozisyon: Tavandaki orta göbek formunda yer alan en ortada 12 köşeli bir yıldız
oluşturacak şekilde bölmelere ayrılmış olan altıgenin kompozisyon içinde oluşturulmuş
geleneksel tavan göbeğinde yer alan bu kompozisyon mavi zemin üzerine yağ yeşili,
kahverengi, krem renklerde bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum
itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 30. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 26

Fotoğraf 70. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 71. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 26
Fotoğraf No: 70-71
Şekil No: 31
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

X

Bulunduğu Yer: Kiriş kenarı
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe, krem, mavi, yağ yeşili, kahverengi, cam göbeği, bordo
Kompozisyon: Tavan orta göbek formunun yanında ki kirişlerin iç kesimlerinde kare
çerçeveler içinde yer alan krem zemin üzerine vazo içinde lale, mine çiçeği, bahar dalları
gibi bitkisel ve nesneli bezemelerin bulunduğu kompozisyondur. Desenin bulunduğu
konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 31. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

159

160

Bilgi Formu 27

Fotoğraf 72. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 73. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 27
Fotoğraf No: 72-73
Şekil No: 32
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Kiriş kenarı
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Sarı, kahverengi, cam göbeği, krem, yağ yeşili, mavi
Kompozisyon: Orta tavan göbeğinin yanından geçen kirişin göbeğe bakan iç kısmında yer
alan simetrik sıra halinde yerleştirilmiştir. Bu kompozisyonlar kirişin iç kısmında yer alan
kare formun içindeki desenlerin köşe ve yan kenarlarında yer almaktadır. Kalem işlerinin
uygulandığı alan duvardır. Kompozisyonda bitkisel bezeme olarak cam göbeği zemin
üzerine penç, rumi ve saz yolu motifleri yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum itibari
ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 32. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

163

164

Bilgi Formu 28

Fotoğraf 74. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 75. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 76. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Fotoğraf 77. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Örnek No: 28
Fotoğraf No: 74-75-76-77
Şekil No: 33-34
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Boya, fırça, desen şablonu
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Duvar
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Krem, pembe, cam göbeği, kahverengi, sarı, mavi
Kompozisyon: Duvarlarda bulunan vitray pencerelerin orta, köşe ve yan süslemelerinde
kullanılmıştır. Vazo içinde bulunan saz yolları, hatai motiflerinden oluşan kompozisyonlar
simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir. Ayrıca yine bitkisel bezeme olarak bahar dalları,
laleler de üst ve köşe yönlerine doğru yerleştirilmiştir. Desenin bulunduğu konum itibari
ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 33. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Şekil 34. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi

169

170

Bilgi Formu 29

Fotoğraf 78. Sıva üzerine kalem işi (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 79. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)
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Fotoğraf 80. Sıva üzerine kalem işi yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

Örnek No: 29
Fotoğraf No: 78-79-80
Şekil No: 35
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Kalem işi tekniği/ Sıva üzerine kalem işi
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Desen şablonu, fırça, boya
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X

Bulunduğu Yer: Kiriş altı

172

Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Pembe
Kompozisyon: Tavandaki kirişlerin alt kısımlarında yer alan ince su şeklinde, kirişleri
boydan boya çevreleyen sembolik olarak „e‟ şeklinde zencerek bezemelerin sıra halinde
yan yana dizilmesi ile oluşmuş bir süslemedir. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm
yapılamamıştır.
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Şekil 35. Sıva üzerine kalem işi bezemenin çizimi
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Bilgi Formu 30

Fotoğraf 81. Sıva üzerine malakari (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Şark Odası,
1930)

Fotoğraf 82. Sıva üzerine malakari yakın çekim (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Şark Odası, 1930)

175

Örnek No: 30
Fotoğraf No: 81-82
Şekil No: 36
İnceleme Tarihi: 05.08.2014
Yapım Tarihi: 1930
Uygulanan Teknik/ Türü: Malakari tekniği/ Sıva üzerine malakari
Boyut: Teknik yetersizliklerden dolayı rapor boyutları tespit edilememiştir.
Kullanılan Malzeme: Kalıp, fırça, boya, mala, kireç, alçı
Kullanılan Bezeme:
*Geometrik Bezeme *Nesneli Bezeme *Bitkisel Bezeme *Figürlü Bezeme
X
Bulunduğu Yer: Duvar
Onarım Görüp Görmediği: Onarım görmemiş
Kullanılan Renkler: Altın rengi yaldız, pembe
Kompozisyon: Duvarların alt kesimlerinden geçen ince sulardır. Pembe zemin üzerine
altın rengi yaldızla bitkisel bezemelerin simetrik olarak yan yana ulama yöntemi ile
dizildiği kompozisyondur. Desenin bulunduğu konum itibari ile ölçüm yapılamamıştır.
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Şekil 36. Sıva üzerine malakarinin çizimi
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BÖLÜM VI

6.SONUÇ ve TARTIŞMA

6.1Bilgi Formlarından Elde Edilen Sonuçlar
Ankara Devler Resim ve Heykel müzesindeki Şark odasının mimari süslemesi üzerine
yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olan bilgi formları ile yürütülmüştür. Bilgi
formlarından elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şöyledir:
Şark odasının yapım tarihine ilişkin veriler değerlendirildiğinde yapının yapım tarihinin
1930 yılına denk geldiği görülmüştür. Şark odasının yapımına başlanan tarih olarak
yapının başlangıç tarihi ile eşdeğer alındığı görülmüştür.
Süsleme tekniği olarak elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde Şark odasının mimari
süslemesinde çoğunlukla uygulanan tekniğin sıva üzerine uygulanan kalem işi tekniği
olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada Şark odasının mimarisinde kullanılan malzemeye bakıldığında da yaklaşık
değerlerde çoğunlukla boya, fırça, desen şablonunun kullanıldığı tespit edilmiştir.
Mimari süslemelerde kullanılan bezeme ögesi olarak çoğunlukla bitkisel bezemelerin
uygulandığı tespit edilmiştir.
Şark odası süslemelerinin odada bulundukları yer bakımından çoğunlukla tavanda yer
aldıkları tespit edilmiştir.
Araştırma sonucuna göre; odanın mimari süslemelerinde kullanılan renklerde çoğunluk
olarak cam göbeği rengin, en az ise kırmızı rengin olduğu anlaşılmıştır.
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6.2. Tartışma
Şark odası gibi önemli kültür miraslarından olan eserlerin toplum tarafından daha iyi
tanınması ve yaşatılabilmesi için üniversiteler ile iş birliği yapılması ve bu gibi
değerlerimizin halka ulaştırılabilmesi için yayınlarda yer alması önerilmektedir.
Müze ziyaretlerine gelen yerli ve yabancı turistler için odanın tarihi, süslemelerin yapısal
özelliklerini içeren küçük , tanıtım amaçlı broşürlere yer verilmesi önerilebilmektedir.

Çalışmanın içerdiği konu itibari ile mekanda süslemeler üzerinde yapılacak
restorasyon yada benzeri çalışmalarda daha kapsamlı bir araştırma yapılması
gerekliliği önerilmektedir.
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