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Eserin yayın hakları Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’ne aittir. Yayının hiçbir kısmı, yazılı izin olmadan, tamamen,
kısmen veya değiştirilerek yayınlanamaz, iktibas edilemez, fotokopi
dahil her ne şekilde olursa olsun, elektronik veya mekanik yollarla kopya
edilemez, bilgi olarak depolanamaz ve çoğaltılamaz.

Değerli sanatseverler,
Geleneksel sanatlar denilince akla gelen ebru, hat, tezhip, minyatür gibi
sanat dallarına olan ilgi, son yıllarda memnuniyet verici bir ivme kazandı.
Ülkenin her köşesinde özellikle de İstanbul’da gittikçe yaygınlaşan kurs
ve sergilere gösterilen olağanüstü alaka; uzun yıllar boyunca görmezden gelinen ata yadigarı bu sanatlarla halkımızın adeta bir kucaklaşma
yaşadığının en önemli göstergesidir. Ancak geleneksel sanatların doğduğu, geliştiği zaman ve mekanla bugünün dünyası arasındaki fark,
geçmişle sahih köprüler kurulması ihtiyacını da elzem hale getirmiştir.
Çünkü gelenek, daha önce de ifade ettiğimiz gibi donuk bir an demek
değildir. Bir süreklilik arz ederse geleceğe devredilebilir ve ancak bu hal
ve şartta adının gerçek anlamına ulaşabilir. Geçmişten bugüne uzanan
bu kesintisiz çizgi, ustadan çırağa, hocadan öğrenciye aktarılarak gitgide
uzar, genişler ve güncellenir.
Bu sebeple “Yerler ve Gökler” minyatür sergisi, sadece minyatür sanatının yaşayan en önemli ustalarından Cahide Keskiner Hanımefendi’nin,
öğrencisi üzerindeki emeklerinin nişanesi değildir. Aynı zamanda büyük
bir geleneğin, önemli bir sanatımızın Zehra Çekin Hanımefendi’nin varlığı ve eserleriyle yeniden tezahür etmesi, geleneksel sanatlarımız adına ümitvar olabilmemiz demektir. Bu duygularla, kurumaya yüz tutmuş
olan bir pınarın yeniden çağıldamasına vesile olan değerli sanatçılarımıza, sergide emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı
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Gelenek İçin Yeni

Geleneksel Sanatımızda Yeni Bir Tahayyül

Sanatın olmazsa olmazlarının en başatı yeniliktir. Yeni ve kendinden öncekilerden farklı olmayan
bir eseri, sanat ortak paydasına sığdıramayız. Velev ki dünyanın en ince işçiliği ile yapılmış olsun, ya
da satış fiyatı falan müzayede evinde rekor kırsın. Yeni olmayanı, doğduğu sanat alanına değer katmayanı tarih eleyecek ve geleceğe o eserden bir paye kalmayacaktır. Öncekiler gibi eser vermek,
öğrenme amaçlı ya da belgesel nedenlerle anlamlandırılabilir. Bu anlam sanata yönelik değil, olsa
olsa sanatı öğrenmeye yöneliktir.

Kâinat muazzam bir ahenk içinde. İlahi kudreti her yerde, her şeyde hissediyoruz. Bütün tabiat zikrediyor, ibadet ediyor. Kâinatı, yaprağı, çiçeği, havayı, eşyayı, insanı okumak önemli. İnsana bu “okuma”
kabiliyetini bahşeden yollardan biri sanattır. Sanatlarda maneviyatın büyük etkisi vardır. Allah sanatçının eline, gözüne, kalbine ilham verir, sanatçı da adeta kalemi ve fırçasıyla tespih çeker, zikreder,
ibadet eder. İnsan bir sanat eserini eline aldığında kozmik etkisini kalbinde hisseder, ürperir. Sanatta
ilahi bir tılsım, bir lütuf bulunur.

Mevlana Celalettin-i Rumi’nin 8 asır önce söylediği gibi, yapılmış ne varsa düne aittir, şimdi yepyeni
şeyler yapmalıdır. Geleneğe eklemlenip geleceğe kalmanın şartı yepyeni olmaktır. Yeni olmak için
eskiyi bilmek, yani gelenekle hemhal olmak, hesaplaşmak ve geleneğe hesap vererek ona eklenen bir halka olmak gerekir. Bir geleneğin yozlaşması ya da tekamül etmesinin ardında, çağdaş
sanatçıların geçmiş birikimle kurdukları ilişki yatar. Bu ilişki taklit ise gelenek donuklaşır ve yozlaşır.
Geleneğin gelecek olması, ancak ve ancak çağdaş sanatçılar eliyle yeni formlara ve normlara kavuşmasıyla mümkündür.

Her eser sanat, her eser veren sanatkar değildir. Sanat doğuş, yaratıcılık ve varlığa anlam katmadır.
Sanat ruh ister. Sanatkar ruhundan geleni objeye aksettirince o obje huşu ile seyredilecek bir eser haline gelir. Sanatta incelik ve derinlik vardır. Eserdeki varlık yokluk dengesi, akış, ahenk, sadelikle ortaya
çıkan güzellik seyredeni etkiler.

Zehra Çekin Minyatür Sergisi “Yerler ve Gökler” projesi minyatür, tezhip ve hat sanatları alanında
çeyrek asırlık bir çabanın mini bir retrospektifi niteliğinde. Bu çaba gelenekte yeni bir halka olmak
adına cesur adımlar içeriyor. “Yerler ve Gökler”i sizlere takdim ederken, kültür ve sanatta alınabilen yolların mimarı Merhum A. Süheyl Ünver üstadı ve minyatür sanatında geleneğe eklenmenin
çağdaş örneği olarak dostum Merhum Nusret Çolpan’ı hürmetle ve rahmetle anıyorum. Bu proje
vesilesiyle yoğun mesai yaptığımız dostum Zehra Çekin’e, katalogumuzda yer alan, sanatla ilgilenen herkes için büyük bir manifesto niteliğindeki yetkin kritik yazısı için hocaların hocası Sayın
Cahide Keskiner’e teşekkür ediyorum. Sergimizin evsahibi ve projenin sizlere ulaşması için bütün
imkanları sağlayan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a ve emeği geçen bütün
dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Lütfi ŞEN
Küratör
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Özveri olmadan, kendini vermeden, dünyayla meşgulken sanat eseri ortaya çıkmaz. Sanat, bir sipariş
eseri yetiştirmek değildir. İnsan ne kadar eser üretirse üretsin, bir hiç olduğunu anlamadıysa yaptıkları
boşunadır. Kendini ön plana çekmeyi, bencilliği, huzursuzluğu en güzel terbiye edecek, “bütün”e en
iyi hizmet edecek yol sanattır. O maneviyat nispetinde büyür ve insanın ruhunu arındırır. Sanat hem
tabiata hem birbirimize saygı duymamızı sağlayan, bu anlamda hem ferdi hem sosyal bir faaliyettir.
Sanatkarın yetişmesinde usta-çırak, hoca-talebe ilişkisinin büyük önemi vardır. Hoca yumuşak biçimde çırağa nefis terbiyesi verir, onu iyi ve faydalı bir insan yapmaya gayret eder. Sevdirerek ve
kapasitesine göre onu sanatına hazırlar. Sohbetlerle hayatın hakikatlerine işaret eder. Önemli olan
diploma değildir. Enderun’da sanatkar adayını zihnen ve ruhen çok yönlü besleyen, lisanıyla edebiyatıyla müziğiyle tarihiyle bütün bir birikimi ona kazandıran bu eğitimdir ki divan sahibi sultanlar
ortaya çıkarmıştır.
Klasik süsleme sanatlarımızda da bu sayede önemli sanatkarlar yetişmiştir. Yüzyıllar içinde farklı dönemlerin farklı coğrafyaların sanatkarları değişik ekoller yaratmış, yeni tarzlar, yeni motifler, yeni tekniklerle sanatı hep ileriye taşımıştır. Uygurlar dönemi, Selçuklu dönemi, Arap ve İran etkisi dönemi,
Fatih ve Kanuni dönemleri karakteristik özellikleriyle birbirini takip etmiştir.
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Kanuni zamanı Ehl-i Hiref defterlerinde Topkapı Sarayı'nda yaklaşık iki bin kişinin sanat için çalıştığı kayıtlıdır. İmzanın ayıp sayıldığı, gerekirse sadece başnakkaşın imza attığı, her şeyin edep erkân
dahilinde yürütüldüğü kolektif bir çalışma sayesinde o kadar güzel tasarımlar, binlerce eser, büyük
albümler ortaya çıkmış ve klasik sanatlarımız dünyaya hakim olmuştur.

kopya edilmesi taklittir, zanaattır, sanata bir katkı sağlamaz. Sanatçı belirli kalıplardan çıkabilmelidir.
İnsanlar birbirine benzer eserleri göre göre kanıksıyor, sıradan buluyor, bakıp geçiyor, bir süre sonra
bu eserler bir şey ifade etmez hale geliyor. Halbuki bir resmi karşıma aldığım zaman uzun uzun bakmalıyım.

Sonraki dönemde Avrupa sanatındaki barok, ampir, rokoko üsluplarının etkisi görülür. Sanatımız bu
etkileri bünyesinde çözmeye çalışırken, klasik sanatlarımızın küçümsendiği, hatta yok sayıldığı bir dönem gelir. O zamana kadar yeni ekollerle şekillenen sanatımız uzun süre suskun kalır. Nice sonra kişisel çabalarla eski sanatlarımızın yeniden canlandığına şahit oluruz. Bu, meyvelerini halen toplamakta
olduğumuz çok önemli bir gelişmedir. Ancak günümüzde bu gelişmenin yeni bir hamleyle tekamül
etmemesinin sıkıntısını yaşıyoruz. “Gelişmeyen geriler” fehvasınca, bugün klasik süsleme sanatımız
kendini tekrarlayan bir zanaat halini almıştır.

Sanatlarda ince işçilik elbette önemlidir ama el işçiliği bir eseri sanat ürünü kılmaya yetmez. Zanaatkar elini belli bir alışkanlıkla kullanabilir ama tek başına bu onu sanatkar yapmaz. Bazen bir sanat
eserindeki inceliğe, el emeğine, göz nuruna hayret edersiniz ama esere hayran olmazsınız.

Yazık ki halen klasik süsleme sanatlarımızı Batılılar kadar bile geniş etüd etmiyoruz. Her yerde kurslar
açılıyor, birçok genç insan bu sanatları talim ediyor, sergiler açılıyor, eserler satılıyor, böylece bu sanatlar “yatay olarak” yayılıyor ancak maalesef “dikey olarak” yükselmiyor. Klasik süsleme sanatlarımızın
her bir dalını araştırmak gerekir. Ama bu sanatlarda maddiyatı ön planda tutmadan araştırma yapacakları yönlendiren bir yapı kurulmuş değil. Henüz kütüphanesi, müzesi, arşiviyle bir ileri araştırma
merkezimiz, enstitümüz yok.
İlgili yazma eserleri okuyacak kişiler bulunamıyor. Hâlâ -nur içinde yatsınlar- rahmetli hocalarımızın
kitaplarına bakıyoruz. Çok az sayıda metod kitabımız var. Mesela on altıncı yüzyıl çiçeği ile on yedinci yüzyıl çiçeği arasındaki farkı nasıl ayıracağız? Hataileri, rumileri, bulutları, çeşit çeşit motifleri çoğaltmak, çizmek ve üzerlerine yazmak gerekir. Bazı kurumlar ve henüz hayatta olan akademisyenler
önemli arşivlere sahipler. Ama bunlardan istifade edecek, gördüğüyle yetinmeyecek, sorgulayacak,
derine inecek, yayın yapacak gençler yetişmeli. Süheyl Hocamız bizlere “klasik sanatlarımızı tanıtmak
ve sevdirmek sizin göreviniz; onlar çamura düşmüş pırlanta parçası gibidir, alın, temizleyin, yerine
koyun,” derdi. Bu misyonu ileriye taşıyacak, ufkumuzu genişletecek insanlara ihtiyaç var.
Hep “araştıran öğrencim olsa, sorular sorsa da elimden geldiği kadar yardım etsem” diye düşünmüşümdür. Araştırmacı öğrencinin gelmesi bir hediyedir. Hoca olarak şevklenir, elinizdeki malzemeden
faydalanmasını sağlar, çorbada tuzum olsun dersiniz. Şimdi geriye baktığınızda birçok eser verildiğini
görüyorsunuz. Sahipleri tanındılar. Ama sanata getirdikleri yeni bir boyut var mı?
Yıllardır genç arkadaşlara, öğrencilerime söylüyorum: “Hocaya bağımlı kalmayın, okuyun araştırın, yorumlayın, bir çıkış, bir yenilik yapın ve sanatı bir adım öteye taşıyın, bir ışık olun.” Önceden yapılanların

6

Sanatlarda yenilik yapmak kolay değildir. Yüzyıllar boyunca olgunlaşarak sağlam ve muteber hale gelen estetik kuralları bozmadan, eskiyi deforme etmeden farklı motifler, değişik yorumlar, yeni teknikler, özgün bir tarz geliştirmek gerekir. Gelenek ile yenilik arasındaki denge önemlidir. Sanatçı özgür
olmalıdır ama özündeki bu gürlüğü eskiyi tahrip ederek değil, yeniyi inşa ederek göstermelidir.
Yahya Kemal “insan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar,” diyor. Resim önce tahayyül etmek, sonra
bu hayali esere yansıtmaktır. Bu ikisi de zordur ama sanat orada başlar, öyle sanatçı olursunuz. Ben
de hep tahayyül gücü olan sanatçılarımızın klasik sanatlarımızı ileriye götürmesi hayaliyle yaşadım,
ümidimi korudum.
Sevgili öğrencim Zehra Çekin’in çalışmalarını bu hayalimin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Zehra’nın sanatçıda olması gerektiğini düşündüğüm araştırmacı bir yapısı var. En güçlü
yanı muhayyilesinin zenginliği ve bu hayal dünyasını eserlerine yansıtabilmesi. Fikir güzel olunca ortaya
çok farklı ve anlamlı eserler çıkarabiliyor. Eserlerinde desen bilgisi, tasarım ve ince fırça var.
Sanat eserinde renk ve ışık çok önemlidir. Zehra’nın özellikle son dönemdeki yeni tarz eserlerinde bir
odak noktası kurgulaması ve onun etrafında renkleri ve ışığı orijinal biçimde kullanması, bir eserin
farklı bölümlerini ayrı tablolar haline getiriyor. Bunlar seyredenin de muhayyilesine hitap eden, uzun
uzun bakılacak eserler.
Seneler önce Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü’nde açtığım sergiye, merhum Elif Naci gelmiş ve şöyle
bir eleştiri yazmıştı: “Sanatçının çıkışı çok güzel. Minyatüre yeni bir yorum getirmiş. Acaba bu çıkış bir
heves olarak mı kalacak, yoksa gittikçe mükemmelleşerek bir üslup mu oluşturacak, göreceğiz.”
Şimdi ben de Zehra’yı kutlarken bu güzel çıkışını, geleneksel sanatımıza getirdiği bu yeni yorumu
gittikçe olgunlaştırmasını, yeni eserlerle bir üslup oluşturmasını diliyorum.

Cahide KESKİNER
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8

80x82 cm
Zuhur ve Nur.

Zuhur ve Nur, DETAY.
9

10

82x82 cm
Hayy ve Hayat.

Hayy ve Hayat, DETAY.
11

12

66x92 cm
Siyah Lale.

Siyah Lale, DETAY.
13

14

66x92 cm
Siyah İnci.

Siyah İnci, DETAY.
15

16

66x92 cm
Siyah Kuğu.

Siyah Kuğu, DETAY.
17

18

40x70 cm
Dört Unsur, Ateş.

40x70 cm
Dört Unsur, Toprak.
19

20

40x70 cm
Dört Unsur, Su.

40x70 cm
Dört Unsur, Hava.
21

Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri düzen O’dur. (Yunus suresi 5. ayet.)

22

40x65 cm
Dört Mevsim, Hat: Ahmet Kutluhan.

Dört Mevsim, DETAY.
23

24

52x82 cm
Yedi Kandilli Süreyya.

75x82 cm
Leyli Laleler.
25

26

30x73 cm
Simurg.
27

28

45x60 cm
Bahçe.

30x60 cm
Gül Dalı.
29

30

40x80 cm
Bahar Neşesi.
31

32

40x60 cm
Gül ve Bülbül, Ah-mine’l aşk, Hat: Orhan Dağlı.

Ah mine’l aşkı ve halatihi ahraka kalbî bi-hararatihi
Ah aşk ateşi kalbimi yaktı.

40x60 cm
Esma-i Hüsna, Hat: Zehra Çekin.
33

Çerag-ı berk kılup şem’-i laleyi ruşen
Sada-yı ra’d kılup çeşm-i nergisi bidar
(Fuzuli)
Yile virse çeragı lale ne tan
Ki virür şem’a intifayı saba
(Ahmed Paşa)

34

45x45 cm
Allah Allah, Hat: Hüseyin Kutlu.

30x55 cm
Çerağ, Hat: Orhan Dağlı.
35

Kulunu bir gece Mescid-i haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. (İsra suresi 1. ayet.)

36

52x60 cm
Miraç, Hat: Ahmet Kutluhan

50x50 cm
Semada Tavaf.
37

38

40x100 cm
Gençlik, Hira, Eza.
39

40

40x100 cm
Mekke, Hicret, Medine.
41

42

40x100 cm
Gaza, Veda, Ravza.
43

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim sevmediğim hiçbir yer
(Yahya Kemal)

44

28x55 cm
Aziz İstanbul, Hat: Ahmet Kutluhan.

57x72 cm
Kız Kulesi ve Kız.
45

46

40x58 cm
Kuğulu Kız.

40x58 cm
Koruda Kız.
47

48

40x58 cm
Sarayda Kız.

40x48 cm
Lale Bahçesinde Kız.
49

50

40x58 cm
Avluda Kız.

38x55 cm
Laleli Kız.
51

52

38x55 cm
Güvercinli Kız.

40x58 cm
Defli Kız.
53

54

35x50 cm
Prenses Rukiye Yalısı, Şemsi Paşa Camii ve Kızkulesi.

35x50 cm
Sadullah Paşa Yalısı, Topkapı Sarayı ve İftariyesi.
55

56

35x50 cm
Faik Bey ve Bekir Bey İkiz Yalısı.

35x50 cm
Yağcı Şefik Bey Yalısı, Yeni Camii ve Şadırvanı.
57

58

35x50 cm
Ethem Pertev Yalısı, Sultanahmet Camii.

30x60 cm
Bayezit Meydanı.
59

60

37x100 cm
Kelime-i Tevhid, Besmele, Maşallah. Hat: Ahmet Kutluhan

37x100 cm
Besmele, Maşallah, Allah-u ekber, Hat: Emin Barın, Hat Uygulama: Zehra Çekin.
61

Allah’a karşı gelmekten sakınan kullarımızı mirasçı kılacağımız cennet işte budur. (Meryem suresi 63. ayet.)
62

40x40 cm
Esma-i Nebi, Hat: Orhan Dağlı.

42x42 cm
Cennet, Hat: Orhan Dağlı.
63

İsm-i Celil ve İsm-i Nebi.
64

40x40 cm
Lale ve Esma-i Hüsna, Hat: Orhan Dağlı.

45x45 cm
Gül ve Lale, Hat: Orhan Dağlı.
65

Oldı gülşen zeyn ile sanki gülistan-ı irem
Her ağaçlar şah-ı gül payına dökdiler direm
Elde fırsaddur Muhibbi hoş giçür bir iki dem
Bağa gel kim tarf-ı gülşen hübdur mergübdur
(Kanuni)

66

55x55 cm
Muhibbi Divanı’ndan Beyit, Hat: Ahmet Kutluhan.

Çün şükufeyle bezendi her taraftan bağ u rağ
Gülşene geldi çiçekler yir yirin kurdı otağ
(Kanuni)

40x50 cm
Muhibbi Divanı’ndan Beyit ve Kanuni Tuğrası, Hat: Orhan Dağlı.
67

68

70x95 cm
Esma-i Hüsna, Hat: Mehmet Özçay.

65x65 cm
Esma-i Nebi, Hat: Kerim Erbilli.
69

70

27x35 cm
Serlevha, Hat: Zehra Çekin.

57x66 cm
Serlevha, İcazet, Hat: Zehra Çekin.
71

72

30x40 cm
Besmele, Hat: Ahmet Kutluhan.

30x40 cm
Hu, Hat: Tevfik Kalp.
73

74

30x40 cm
Ya Şafi, Hat: Ahmet Kutluhan.

30x40 cm
Ya Vedud, Hat: Ahmet Kutluhan.
75

76

30x40 cm
Hiç, Hat: Zehra Çekin.

25x30 cm
Hiç, Hat: Ceyhun Oydem.
77

78

50x50 cm
Derviş.

Gel gel ne olursan gel
İster kafir ister mecusi ister putperest.

37x42 cm
Semazen, Hat: Ahmet Kutluhan.
79

Huseyn’i seyr eder ağlar peygamber
Bu bâzâra nâzır fâtih-i Hayber
Şimr o gerdana salınca hançer
Seher ağlar sabâ ağlar gül ağlar
(Alvarlı Efe)

80

45x60 cm
Torununa Ağlayan Dede, Hat: Hüseyin Kutlu.

57x65 cm
Tuğra Besmele, Hat: Ceyhun Oydem.
81

82

35x68 cm
Ya Hazret-i Mevlana, Ahşap Üzerine.

35x75 cm
Topkapı Sarayından Çiçek Buketi, Eski Bir Konağın Ahşap Kapı Aynası Üzerine.
83

84

82x82 cm
Gök Kubbe. (Taslak)

