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ÖZ
Özel bir koleksiyonda yer alan 1879-1880 tarihli sandık bitkisel bezemeleri ve içerdiği mimarî tasvirler
bakımından dikkat çekicidir.
Türk folklorunun maddi kültür varlıklarından olan sandıklar Türk evlerinin de en önemli eşyalarından
biridir. Sandık, içine eşya koyup saklamaya veya taşımaya yarayan büyük kutu biçiminde üstten kapaklı
muhafazalardır.
Burada tanıtılan sandık, sedir ağacından yapılmış olup, dikdörtgen prizma gövdeli ve üstten kapaklıdır.
Sandığın dış yüzeylerinin tamamı ve kapağın iç yüzeyi “kalemişi” bezeme tekniğiyle boyanarak, natüralist
çiçekler ve mimarî yapılar içeren tasvirlerle bezenmiştir. Boyalı nakışların üstüne sürülen şeffaf vernik/cila
(lâk) sayesinde renklerin canlılığının korunduğu, parlaklığını yitirmediği görülmektedir. Siyah konturla belirlenen bezemelerin boyanmasında yüzeylerin tamamında aynı renk tonları kullanılmıştır.
17. yüzyıldan itibaren doğadaki görünüşlerine yakın çiçekler; tek olarak bazen buket halinde sap kısmından bir kurdele ile bağlı, bazen vazo içerisinde, tabak veya kase içerisinde meyveler ile manzara/mimarî
tasvirlerin yer aldığı bezeme üslubu “Edirnekâri” üslup, eserler ise Edirnekâri eser olarak adlandırılmıştır.
Döneminin bezeme üslubunu taşıyan süslemelerde, tek başına veya vazo içinde buket olarak betimlenmiş naturalist çiçeklerle birlikte Edirne Selimiye Camisi, Üç Şerefeli Camisi, Edirne Yeni Saray gibi anıtların
tasvirleri yer almaktadır. Edirne’li bir sanatkâr tarafından yapıldığını düşündüğümüz eser gerek bezeme üslubu gerekse de tasvirleri bakımından “Edirnekâri”nin özgün bir temsilcisi olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler
Ahşap Sandık, Edirnekâri, Duvar Resmi, Bezeme, Lâke
ABSTRACT
The case, which belongs to a private collection and which is dated to 1879-1880, is significant by means
of its floral ornamentations and architectural imagery.
The cases, which are amongst the physical cultural heritage of Turkish folklore, are also significant elements of Turkish dwellings. A case is a large box with a top cover and it is used for storing or carrying goods.
The case, which is presented here, is made up of cedar and it has a rectangular prism form with a top cover. All of the exterior surfaces and the interior surface of the top cover are painted by using the ornamentation
technique called “kalemişi.” These ornamentations represent naturalist flowers and architectural structures.
It is observed that the colors preserved their liveliness and brightness by the help of the transparent varnish
covering the embroidery. The same hues are used while painting the ornamentations which are defined by
black contours.
Starting from the 17th century, the naturalist flowers are represented sometimes individually, sometimes within a bouquet tied with a ribbon and sometimes in a vase, plate or bowl together with fruits. The
ornamentations may also involve depictions of architecture or landscape. This style is called “Edirnekâri,”
while the artworks produced by this style are called “Edirnekâri” works.
The ornamentations, which exhibit the style of their period, represent naturalist flowers either depicted
individually or within a vase or a bouquet, together with some monuments such as Edirne Selimiye Mosque,
Üç Şerefeli Mosque and Edirne New Palace. We think that this work of art, which seems to be produced by a
local artisan from Edirne, is a genuine representation of the local style called Edirnekâri.”
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I.Giriş
Sandık, içine eşya koyup saklamaya
veya taşımaya yarayan büyük kutu biçiminde tahtadan, hasırdan veya demir-

den yapılmış üstten kapaklı muhafaza
olarak tanımlanmaktadır(Hasol 1975:
440, Sözen-Tanyeli 1992:210).
Türk folklorunda önemli bir yere
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sahip olan, aynı zamanda eski Türk evlerinin vazgeçilmez eşyalarından sandıkların, bazı adet ve geleneklerimizle olan
bağları ve üstlendikleri işlevler dikkate
alındığında, sıradan eşyalar olmaktan
öte kültür varlıkları hüviyeti taşıdıkları
görülür. Boyutlarının, biçim ve bezemelerinin şekillenmesinde, işlevin birinci
derecede etken rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bayramlarda çocuklara, hısım,
akrabaya armağan edilen işlemeli kadın
erkek mendillerinin, yazmaların, yemenilerin saklandığı, küçük boyutlu mendil
sandıkları, sünnet takımlarının, hamam
takımlarının saklandığı sandıklar, adet
ve geleneklerle ne denli bağlantılı olduklarını göstermektedir. Evlenerek baba
evinden ayrılan genç kıza, aileyi temsil
edecek nitelikte, özenle hazırlanmış, seçkin eşyalarla doldurularak teslim edilen
çeyiz sandıkları bu ilişkiyi ifade eden
en güzel örneklerdir. İçinde muhafaza
ettiği eşyalar kadar özen gösterilerek,
dayanıklı malzemeden ve çok daha süslü
yapılmaları ancak temsil ettiği adet ve
kültürle açıklanabilir. Unutulmuş veya
unutulmaya yüz tutmuş adet ve gelenekler gibi, bunların maddi yansımalarından olan sandıklar da eski önemini
yitirmiştir. Bir şekilde müzelere ve koleksiyonlara kazandırılarak günümüze
ulaşan örneklerin sayısı da fazla değildir.
Biçim, malzeme ve bezemesiyle; ait
olduğu dönemin sanatı ve estetik anlayışını yansıtan eserler olmaları bakımından sanat tarihi çalışmalarının konusuna girmekle birlikte, adet ve geleneklerimizle olan ilişkileri bakımından da, millî
kültür ve halkbilimi araştırmaları için
birinci derecede önemli maddi kültür
varlıklarıdır.
11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud, “kiz”
sözünü açıklarken şöyle diyordu: “Kiz:
Misk kokusu, taht, kürsü, sandık ve hey-
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be gibi şeylerdir”(Ögel 1991:284). Sandık
mânâsına gelen kiz sözünden, kizlemek
yani “gizlemek, saklamak” fiilleri yapılmıştı. Çünkü bir şeyin gizlenecek ve saklanacak yeri sandık idi. Yine aynı Türk
kaynağının bildirdiği gibi “Sandıktaki,
gizli şeye el sürülmezdi”(Ögel 1991:285).
Bahaeddin Ögel, Edip Ahmed b.
Mahmud Yügneki’nin Atebet Ül Hakayık adlı eserinde “sandug” sözcüğünün
“sepet-sandug” şeklinde birleşik bir deyiş
halinde kullanıldığını ileri sürerek kelimenin 13. yüzyıldan önce, Orta Asya’da
yayılmış olduğunu belirtmektedir (Ögel
1991: 284). Hatta Orta Avrupa’ya yayılmış olan Kuman Türklerinde de 14.
yüzyılda sandık sözcüğünün “sunduk,
sınduk” şeklinde söylendiğine dikkati
çekmektedir (Ögel 1991: 284).
16. yüzyıla ait yayınlanmış birkaç
belgede, bayramlarda padişaha armağan edilen sanat eserlerinin listeleri
verilmektedir (Meriç 1963:764-786). Bu
listelerde saray sanatçılarının padişaha
sundukları armağanlar arasında “nakışlı el sandığı”, “nakışlı sandık”, “musavver sandık” ifadeleri bulunmaktadır
(And 2004:25). Bu bilgiler bize sandıkların gündelik hayat içerisinde kullanılan
sade basit örneklerinin yanında, bizzat
saray sanatçıları tarafından özenle işlenip, sanat eserleri olarak padişaha sunulduğunu göstermektedir.
Belgede geçen “nakışlı sandık”,
“musavver sandık” ifadeleri, örneğimizi
doğrudan ilgilendirmeleri bakımından
ayrıca önemlidir. Nakış; her türlü bezeme motifi ve minyatürler için kullanılırken, tasvir kelimesinin suret-resim,
musavverin ise resimli anlamına geldiği
bilinmektedir. Bu durumda sandıkların
sahip olduğu bezeme türlerine göre de
sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır.
Burada ele aldığımız sandık1, ait
olduğu dönemin (19.yüzyıl) bezeme üslu-
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bunu yansıtan, kalemişi boyalı nakışlar
ve mimarî/manzara tasvirlerine sahip,
“nakışlı musavver sandık” olarak isimlendirilebilecek özgün bir el sanatı eseridir.
II- 1879-80 Tarihli Sandığın Tanımı
Sandık, sedir ağacından kesilmiş 2
cm. kalınlıktaki tahtalardan çakma tekniğinde yapılmış, boyanarak bezenmiştir.
Dikdörtgen prizma gövdeye sahip sandık
üstten kapaklı olup, kapak ve yan kenar
tahtalarının her biri yekpare parçalardan meydana getirilmiştir. Tahtalar çivilerle birbirine tutturulmuştur. Boyu
75, eni 30, yüksekliği ise 33 santimetre
ölçülerindedir. Bazı bölümlerinde tahtalarda çatlamalar ve boyasında dökülmeler meydana gelmiş olmakla birlikte özgün halini kaybetmemiştir(Fotoğraf-1).
Sandığın dış yüzeylerinin tamamı ve
kapağın iç yüzeyinin “kalemişi” bezeme
tekniğiyle boyanarak, natüralist çiçekler ve mimarî yapılar içeren tasvirlerle
bezendiği görülmektedir. Siyah konturla
belirlenen bezemelerin boyanmasında
yüzeylerin tamamında aynı renk tonları
kullanılmıştır. Astar boyası sarı renkli
olup, bitkisel bezemelerin çerçeve ve madalyonların zemininde kırmızı, mimarî
yapıların yer aldığı manzara resimleri
ve sandığın arka yüzeyindeki bezemenin
zeminleri krem renklidir. Bezemelerde
yer alan renkler; sarı, mavi, kırmızı, gri,
kahverengi, pembe, yeşil ve bu renklerin
tonlarıdır. Boyalı nakışların üstüne sürülen şeffaf vernik/cila (lâk) sayesinde
renklerin canlılığının korunduğu, parlaklığını yitirmediği görülmektedir.
Sandığın, yatay dikdörtgen şeklindeki ön yüzeyi (Fotoğraf-2), üç bölümlü
bir düzenlemeye sahiptir. Bu üç bölümü
birbirinden, siyah kontur çizgileri ile belirginleştirilmiş şeritler ayırmaktadır.
Şeritlerle çerçevelenen sandığın ön yüzü-
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nün dört köşesinde dört çeyrek daire yer
alır. Bu çeyrek daireler birer gül motifi
ile bezenmiştir. Şeritlerle çevrelenmiş
orta bölümün dört köşesine ise, içi gül
motifleri ile süslenmiş birer yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairelerin
hemen yanında, kıvrım yapmış birer dal
üzerinde çiçek ve yaprak motifleri görülmektedir. Orta bölümün tam merkezinde şeritlerle oluşturulmuş bir madalyon
yer alır. Madalyonun içinde bir cami ve
müştemilatı tasvir edilmiştir. Cami ve
müştemilatı kubbeli ve revaklı bir avlu
ortasındadır. Avlunun ortasında ikişer
şerefeli iki minareye sahip bütün mekana hakim tek kubbeli bir cami tasviri yer
alır. Çizimden hareketle altıgen taşıyıcı
sisteme sahip bir eser olduğu anlaşılan
caminin iki yan cephesi kubbeli sofa şeklinde betimlenmiştir. Caminin taçkapısı
yukarı doğru daralan bir sivri kemer biçiminde kubbe başlangıcına kadar devam
ettirilerek anıtsal bir görünümle betimlenmiştir . Caminin sağındaki şadırvan
altı ahşap direk üzerine oturan kubbeli
bir mekan olarak resmedilmiştir. Soldaki yapı ise kubbe üzerinden yükselen
dikdörtgen kulevari tasarımıyla herhangi bir yapı tipine benzememektedir. Ön
planda ise avlu revakı izlenimi verilmiştir. Arka planda bir sıra ağaç, dağ sıralarını ifade eden çizgiler ve bulutlu gökyüzü tasvir edilmiştir. Madalyonun iki yanındaki girintili kısımlara yerleştirilmiş
ağaç/dal motifleriyle manzaraya derinlik
kazandırılmıştır. Orta bölümün her iki
yanında kalan kısımda, simetrik yerleştirilmiş birer vazo mevcuttur. Küçük
birer sehpa üzerinde yer alan vazoların
içerisinde çiçek buketleri görülmektedir.
Sandığın sağ yan (Fotoğraf-3) ve
sol yan (Fotoğraf-4) yüzeylerinin düzenlemesi birbirinin tekrarı şeklinde olup,
merkezde yer alan madalyonların içerisindeki mimarî tasvirler farklıdır. Sağ
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ve sol yanın yüzeyi kareye yakındır ve
merkezde, siyah konturlu şeritlerle çerçevelenmiş madalyonlar yer almaktadır.
Madalyonu oluşturan şeritler diğer yüzeylerde olduğu gibi parça parça düğümlü uçları ile sekiz parçadır. Madalyonu
uçları düğümlü sekiz parçadan meydana gelen şerit oluşturur. Madalyon ile
köşeler arasında kalan, zemini kırmızı
renkli olan kısımda bir dal üzerine, çiçek ve yaprak motifleri işlenmiştir. Her
bir köşede ise çeyrek daireler görülür ve
çeyrek dairelerin içlerini, cepheden gösterilecek şekilde yapılmış ikişer gül süslemektedir.
Sandığın sağ yan (Fotoğraf-3) yüzeyinde, şeritlerin oluşturduğu bir madalyon yer almaktadır. Madalyonun
içerisinde alt kenarda, iki sütunlu, üzeri
kapalı bir avlu kapısı ve revaklı bir girişle girilen geniş bir avlu bulunmaktadır. Avlunun ortasında merkezi kubbeli
ve ikişer şerefeli iki minareli bir cami,
caminin iki yanında ise baldaken tarzda, türbe olduğunu düşündüren iki küçük yapı yer alır. Avlu duvarı gerisinde,
ağaçlar ve bulut tasvir edilmiştir.
Sandığın sol yan (Fotoğraf-4) yüzeyinde yine şeritlerle oluşturulmuş bir
madalyon görülür. Madalyon ortasında
yer alan cami yukarıya doğru üç kademeli olarak yükselmekte ve ortada tek
büyük kubbesi ve dört köşesine yerleştirilmiş üçer şerefeli minareleri ile klasik
tipte Osmanlı camilerinden bir örnektir.
Minareleri ve genel görünüşü itibariyle
Edirne Selimiye Camisi olması muhtemeldir. Geri planda ise, sağ yan yüzeyde
görülen tipte ağaçlar ile gökyüzünde bulutlar tasvir edilmiştir.
Sandığın üst yüzeyi(Fotoğraf-5) ince
şeritlerle üç bölüme ayrılmıştır. Ortada
oluşan büyük yatay dikdörtgen çerçeve
içerisinde, yine ince düz şeritlerle oluşturulmuş bir madalyon görülmektedir.
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Madalyonun içerisi mimarî ve manzara
tasvirleri ile süslenmiştir. Sandığın bu
yüzeyi, genel görünüm itibarıyla diğerlerinden farklı olarak manzara tasvirlidir.
Madalyonun ortasında, çaprazlamasına
yerleştirilmiş, resmi ikiye bölen nehir
görülmektedir. Nehrin solunda tasvir
edilen yapı, merkezi kubbesi, cephe tasarımı ve dört minaresiyle, klasik tipte bir
Osmanlı camisidir. Caminin etrafını, revak şeklinde küçük kubbeli mekânların
yan yana dizilmesinden oluşan bir duvar
çevrelemektedir. Bu duvarın köşe birleşimlerinde kule benzeri yapılar yer almaktadır. Caminin arkasında ve önünde
iki küçük mimarî yapı bulunur. Öndeki
yapı şadırvanı andırmaktadır. Revaklı
bölümün dışında, ağaçlar arasında altı
tane kırma çatılı ev tasvir edilmiştir.
Nehrin sağ bölümünde ise, düz duvarla
çevrili küçük bir kale izlenimi veren bir
yapı grubunun sadece bir bölümü yer almaktadır. Duvarın hemen dış bölümünde kule benzeri bir yapı görülür. Duvarın
iç kısmında, birbirine bitişik üzeri kırma
çatı ve piramit külahla örtülü birkaç
yapı ile bunlardan bağımsız daha büyük
bir yapının sadece küçük bir bölümü
resmedilmiştir. Ön kısma yerleştirilen
küçük ağaçlar ile derinlik verilmeye çalışılmıştır. Madalyonun dışarıdan dört bir
yanı, güller resmedilerek süslenmiştir.
Bu tasvirde muhtemelen Tunca nehrinin kıyısına inşa edilmiş ve alçak bir sur
duvarıyla kuşatılmış olan Edirne Yeni
Saray ile Üç Şerefeli Cami betimlenmeye çalışılmıştır.
Orta bölümün iki yanında oluşan
düşey dikdörtgen çerçeveler içerisi simetrik düzenlemeyle birbirinin tekrarıdır. Bu bölümler, ortada çiçek buketi
ve dört köşesine yerleştirilmiş güllerle
bezenmiştir.
Sandık kapağının iç yüzeyi de bezemelidir (Fotoğraf-6). Ortada, resim veya
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ayna konabilecek, çıta çakılarak yapılan
düşey dikdörtgen bir çerçeve mevcuttur.
Resim çerçevesinin hemen altında yatay
dikdörtgen, köşeleri yuvarlatılmış kitabe
kartuşu içinde “yadgâr” ifadesi ve altında “1297” (1879-80 M.) tarihi yazılmıştır.
Yazının iki yanı simetrik yerleştirilmiş
lâlelerle bezenmiştir. Çerçevenin sağında ve solunda düşey simetrik iki oval madalyon yer alır. Madalyonların merkezi,
içine bahar çiçekleri yerleştirilmiş birer
vazo ile süslenmiştir. Vazolar dekoratif
birer sehpa üzerinde tasvir edilmiştir.
Madalyonların dört bir yanına üzerinde
açmış üçer gül bulunan gül dalları nakşedilmiştir.
Sandığın
arka
yüzeyinde
(Fotoğraf-7) dikdörtgen bir çerçeve yer
alır. Çerçevenin içerisinde eşit ölçülerde
birbirine geçmiş daireler görülmektedir.
Her bir dairenin içinde tekrar eden, yaprakları ile birlikte resmedilmiş, lâleyi
andıran birer küçük çiçek motifi görülmektedir.
III- Değerlendirme
İslâm sanatı içinde muhtelif dönemlerde ahşap, fildişi, demir, gümüş,
deri gibi çeşitli malzemeler kullanılarak
yapılmış sandıklar biliniyorsa da2 sandık yapımında en çok tercih edilen malzeme ağaçtır. Genellikle ardıç, abanoz,
ceviz, elma, armut, sedir, gül, katran,
sandal gibi, ısı değişikliğinden az etkilenen ağaç türleri kullanılmıştır. Ağaç türünün seçiminde, hangi bezeme yöntem
veya yöntemlerinin uygulanacağı önemli
bir etkendir.
Çalışmamıza konu olan ve hakkında herhangi bir yayın bulunmayan
sandığın, dış yüzeylerinin tamamı ve
kapağın iç yüzeyinin “kalemişi” bezeme
tekniğiyle boyanarak, natüralist üslupta
çiçekler ve mimarî yapılar içeren tasvirlerle bezendiği görülmektedir.
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Türk bezeme sanatlarında taş, mermer, alçı, bez, deri, sıva gibi farklı malzemelerin üzerine, çeşitli boyalarla yapılan
kalemişi nakışlar önemli bir yer tutar.
Kalemişi, (kalemkâri), ince kıllı kalem olarak belirtilen fırçalarla yapılan
renkli nakışlardır. Yapan sanatkârlara
ise kalemkâr ya da nakkaş adı verilmektedir. Pek çok araştırmacının benzer
ifadelerle tanımladığı kalemişi bezeme
tekniğini, kendisi de nakkaş olan Semih
İrteş detaylı bir biçimde tarif etmektedir. Bu yöntemle bezenecek yüzey temizlenip, pürüzsüz hale getirildikten sonra
yüzeye astar çekilir. Desenler yüzeye
geçirilerek3, kalem adı verilen fırçalarla nakışlar işlenir(İrteş 1985:425). M.
Akok, ahşap üzerine uygulanmış boyama nakışların üstünün beziryağı ve
şapla karıştırılmış yumurta akından
oluşan şeffaf bir cila(lâk) ile örtüldüğünü belirtmektedir(1946:298). Bir çeşit
karışımı tanımlayan bu ifadeler, çeşitli
maddelerden şeffaf cila tabakası elde
edilebildiğini düşündürmektedir. Oysa
birçok araştırmacıya göre lâk, Hindistan ve Çin’de özellikle bu iş için yetiştirilen bir ağaçtan elde edilen (doğal)
bir tür verniktir4 (Arseven 1998:1216;
Bodur 1985:2; Sözen-Tanyeli 1992:146).
Üstü vernikle kaplanmış bu işlere lâke
işler5 adı da verilir (İrteş, 1990:174).
Lâke koruyucu bir nitelik de taşıdığından, ahşap üzerine yapılmış bezemeler
özgün görünümlerini günümüze dek
korumuşlardır(Kantarcıoğlu, 1992:4253). Lâke uygulamasının ahşabın yanı
sıra, özellikle kitap kapları ve ciltlerinde, mukavva ve deri üzerine yapıldığı
bilinmektedir.
Cilt sanatında lâkeli örnekler
“rugâni” tekniğinde eserler olarak ayrı
bir öneme sahiptir (Tanındı 1984:223253; Şimşek 2006:364-377; Çığ 196970:243-252). Lâkenin ilk önce Timurî
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ciltlerinde, kalem kutularında kullanıldığı ileri sürülmüştür (Aslanapa 1992:27;
Özen 1990:78-81) .
Her ne kadar lâkenin ilk önce Timurlu ciltleri ve kalem kutularında kullanıldığı ileri sürülse de, 677 H./1278
M. tarihli Mesnevi için, bir yıl sonra
yapıldığı anlaşılan (kitabesine göre
678H./1279M.) bir Selçuklu rahlesinde
(Ferit-Mesut 1934:122) lâke vernik kullanılmıştır6. Selçuklu döneminden bilinen tek örnek de olsa, bu dönemde lâkeli
bezemenin yapıldığını göstermesi bakımından önemlidir.
18. yüzyıl ciltlerinde rugâni bezemelerin yaygınlaştığı görülür7. Kitap
kapları yanında, 17. yüzyıla ait bilinen birkaç yay8 ile sayıca sınırlı lâke
eserlerin, 18. yüzyılın birinci çeyreğinden itibaren bol ve çeşitli örneklerine
rastlanmaktadır(Çığ 1970:246).
Ahşaptan yapılma mimarî elemanlarda9 ve rahle, sandık, tepsi, yazı
çekmecesi, kalem kutusu, yazı altlığı,
mücevher kutusu, para kutusu, yay ve
yay kuburları, kavukluklar, saat muhafazaları, yazılı levhalar gibi taşınabilen
eserlerin, boyalı nakışlar ve tasvirlerle
bezenmiş lâkeli örnekleri bulunmaktadır. Bu şekilde kalemişi tekniğinde
lâkeli bezemelerle yapılmış eserlerin pek
çok araştırmacı tarafından “Edirnekâri”
olarak adlandırıldığı, rugâni tekniğiyle,
Edirnekâri, teriminin çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanıldığı, Edirnekâri’nin
bir bezeme tekniği gibi algılandığı görülmektedir.
17. yüzyıldan itibaren doğadaki
görünüşlerine yakın çiçekler; bazen tek
olarak bazen buket halinde sap kısmından bir kurdele ile bağlı, bazen vazo
içerisinde, tabak veya kase içerisinde
meyveler ile manzara/mimarî tasvirlerin
yer aldığı bezeme üslubu “Edirnekâri”
üslup, eserler ise Edirnekâri eser ola-
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rak adlandırılmıştır (Türkoğlu 1968:6774;Tazecan 1984).
Çalışma konumuz olan sandık;
doğal görünümlerine yakın, vazo içerisinde, buketler ve tek başına çiçek nakışları ile mimarî/manzara resimleriyle
“Edirnekâri” üslubun bütün özelliklerini
yansıtmaktadır. Aynı dönemin mimarî
eserlerinin duvarlarını süsleyen ve anıtsal ölçekli resim geleneğinin bir parçası
olduğu kabul edilen mimarî/manzara
resimlerinin el sanatındaki temsilcilerinden biri olmakla da ayrıca değer taşımaktadır. Döneminin “nakış” ve “resim”
olgularını bir arada barındıran sandığın
bezeme özelliklerini, mimarîdeki benzer
temsilcileri olan boyalı nakışlar ve tasvirlerden ve gelişim sürecinden izlemek
mümkün olmaktadır.
Küçük sehpa üzerine yerleştirilmiş
vazolu çiçek demetleri ve meyve tabağı
betimlemelerini 18. yüzyılda özellikle
Lâle devri meydan çeşmelerinin mermer bezemelerinde ve Topkapı sarayının
bazı bölümlerindeki (III.Ahmet’in Yemiş
Odası gibi) ahşap süslemelerde görmek
mümkündür (Hamadeh 2010; S.Bağcı
2002:737-759). Vazolu veya serbest çiçek
buketleriyle mimarî tasvirlerin bir arada
görüldüğü önemli örneklerden biri olarak geç dönemde yapılmış mezar taşları
oldukça dikkat çekicidir (Tunçel 1989. ;
E.Daş 1996:21-32).
Hem başkent hem de pek çok taşra
şehrinde binalarda görülen, genellikle
manzaralardan oluşan duvar resimleri, esas olarak bu yıllarda Osmanlı geleneğine yerleşen anıtsal ölçekli resim
geleneğinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Renda 1977 ; Arık 1988).
Geç Osmanlı mimarisinin boyalı duvarlarındaki manzara resimleriyle, belki de
Osmanlıların hiçbir zaman birbirinden
ayrı iki olgu ya da kavram olarak görme-
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dikleri “duvar nakışı” ve “duvar resmi”
yeniden birleşmiştir (Bağcı 2002:758).
Avrupa mimarisinde 17. ve 18.
yüzyıllarda yaygın olan barok ve rokoko üsluplar 18. yüzyılın ortalarında
Türkiye’ye ulaşmış ve özellikle mimarî
bezemeyi etkilemiştir. Bu ortamda geleneksel bir sanat dalı olan kalemişi duvar
nakkaşlığı da yeni bir programa uymuş
ve duvar ressamlığına dönüşmüştür.
Artık yüzyıllardır Osmanlı yapılarının
duvarlarında görülen bitkisel ve geometrik motiflerden oluşan boyalı bezemelerin yerini, barok ve rokoko çerçevelerin
içerisine yerleştirilmiş manzara kompozisyonları ve natürmortlar alacaktır.
Avrupa’daki duvar resimlerinde yaş sıva
üzerine fresko veya tuval bezi üzerine
yağlı boya tekniği uygulanırken, ülkemizdekiler geleneksel kalemişi tekniğinde, yani kuru sıva veya ahşap üzerine
tutkal veya suyla karıştırılmış boyalarla
yapılmıştır. Avrupa duvar resimlerinden
ayrılan bir başka yönleri de 19. yüzyılın
sonlarına kadar insan figürüne yer vermemiş olmalarıdır. Önceleri başkent
İstanbul’da saray çevrelerinde görülen,
ama kısa bir süre içinde imparatorluğun
birçok yerinde konakları, şadırvanları,
hatta cami ve türbeleri süsleyen bu resimler, birer bezeme öğesi değil, Osmanlı resim sanatının bir dalı ve yeni bir evresi olarak değerlendirilmek zorundadır.
Çünkü bunlar, bir yandan geleneksel
minyatür sanatının ayrıntıcı yaklaşımını korur, bir yandan da perspektif ve
ışık-gölge gibi yeni değerleri uyarlamaya
çalışır (Renda 2002:935, Arık 1988, Arık
1993:431-440).
Tanıtmaya çalıştığımız sandık, Osmanlı sanatında 18.yüzyıldan sonra yaygınlaşan naturalist üslûpta vazolu çiçek
buketi tasvirleriyle ve 18.yüzyılın son
çeyreğinden itibaren İstanbul ile taşrada
görülmeye başlanan duvar resimlerinde
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gözlenen manzara tasvirciliğini birleştiren bir el sanatı eseri olarak dikkati
çeker.
Dönemin sanat ve bezeme anlayışının sadece anıtsal eserlerde uygulama
alanı bularak, belli çevrelerle sınırlı kalmadığını, milletin adet ve gelenekleriyle
bütünleşerek evlerinin başköşelerinde
yerini alan eşyalarına kadar uygulama
alanı bulduğunu göstermesi bakımından
ayrıca önemli bir örnektir. Bu yönüyle
Türk folklorunun da “sanat eseri” özelliği taşıyan bir temsilcisi olmaktadır.
Osmanlı duvar resimlerinde genel
olarak hayali manzaralar, figürlü tasvirler ve İstanbul, Mekke, Medine, Edirne
gibi gerçek şehir panoramaları ve Edirne Selimiye, İstanbul Süleymaniye gibi
anıtsal yapı tasvirleri görülür. İncelemiş olduğumuz 1879-80 tarihli sandığın
yüzeylerinde görülen yapı tasvirlerinin
bir bölümü tanımlanamazken, bir bölümünde cephe, minare sayı ve biçimiyle
Edirne Selimiye Camisi’nin betimlendiği
gözlenir. Aynı şekilde bir diğer tasvirin
ise Tunca nehri kıyısına inşa edilmiş
olan Edirne Yeni Sarayı ve Üç Şerefeli
Cami’yi çağrıştırdığı ileri sürülebilir.
19.yüzyıl sonunda yapılmış duvar resimlerinden bazılarında Edirne şehri manzarasıyla karşılaşılmaktadır. İç Anadolu
bölgesinde Ürgüp ve Mustafapaşa kasabasındaki evlerde yer alan duvar resimlerinde, üzerinde köprüsüyle Tunca
nehrinin ve Selimiye, Üç Şerefeli Cami
gibi anıtsal yapıların panoramik bakış
açısıyla yapıldıkları görülmektedir (Özbek 2006:329-356 ; Özbek 2005).
IV.Sonuç
Tanıtmaya çalıştığımız, Türk folklorunun “sanat eseri” özelliği taşıyan bir
temsilcisi, 1880 tarihli boyalı nakışlara
sahip lâkeli sandık, Osmanlı sanatında
18.yüzyıldan sonra yaygınlaşan natüralist üslûpta vazolu çiçek buketi tasvir-
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leriyle ve 18.yüzyılın son çeyreğinden
itibaren İstanbul ile taşrada görülmeye
başlanan duvar resimlerinde gözlenen
manzara tasvirciliğini birleştiren bir el
sanatı eseri olarak dikkati çeker. Sandığın yüzeylerinde görülen yapı tasvirlerinin bir bölümü tanımlanamazken,
bir bölümünde cephe, minare sayı ve
biçimiyle Edirne’deki bazı yapıların betimlendiği gözlenir. 19. yüzyıl sonunda
yapılmış duvar resimlerinin bazılarında
benzer şekilde Edirne şehri manzarasıyla karşılaşılmaktadır.
Kapak dış yüzeyindekiler hariç tek
yapı betimlemelerini içeren bu sandığı yapan veya bezeyen sanatkârla ilgili
herhangi bir kayıt ya da bilgi yoktur. Ancak tasvirlerin bir bölümünün Edirne ile
ilişkili oluşu en azından sandığı bezeyen
ustanın Edirneli veya Edirne’yi görmüş
biri olabileceği akla yatkın görünmektedir. Ancak, sandıktaki tasvirlerde Selimiye ve Üç Şerefeli Camiler gibi anıtsal yapılar dışında, duvar resimlerinde
tasvirini görmediğimiz Edirne Sarayı’nı
içeren bir manzara olması bezeme ustasının Edirne’li ve sandığın Edirne’de yapılmış olabileceğini ileri sürmemize izin
vermektedir. Bir özel koleksiyonda yer
alan, 1879-80.tarihli Osmanlı dönemine
ait bu sandık, gerek üslûbu gerekse de
tasvirleri bakımından gerçek anlamda
bir Edirne işi (Edirnekâri) olmalıdır.
NOTLAR
1
Antalya’daki özel koleksiyonunda yer alan bu
sandıkla ilgili çalışmama izin verdiği için Sayın Hakan Tazecan’a teşekkür ederim.
2
Bazı sandık örnekleri için bkz. J.Sourdel-B.
Spuler, Die Kunst Des Islam, Berlin, 1973,
resim:190,240,356. ; E.Grube, “Notes on the
Decorative Arts of the Timurid Period II”,
Islamic Art, c.III (1989), 178-180. (175-208) ;
Vildan Çetintaş, “Tarsus Ve Çevre Köylerinden Ahşap Oyma Sandık Örnekleri”. Dünden
Bugüne 1. Tarsus Sempozyumu Berdan Tarih
Ve Kültür Vakıflarını Koruma Vakfı Yayınları (1998): 263-282. ; Örcün Barışta, Türkiye
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4
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9

Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları,
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2005.
Bu işlem; serbest yöntem, şablon kullanarak ve baskı yöntemleriyle uygulanmaktadır.
Şablon yönteminde, kağıda çizilerek desen
şablonu hazırlanır, desenlerin konturlarının
delinip kömür tozunun silkeleme denilen yöntemle uygulanacak yüzeye geçmesi sağlanır.
Serbest yöntemde nakkaş şablon kullanmadan doğrudan nakışları işleyip boyamaktadır.
Baskı yönteminde ise kalıbı hazırlanan desenler yüzeye basılarak aktarılır basit ve bir
birinin tekrarı motifler elde edildiğinden az
kullanılan bir tekniktir (İrteş 1985:426).
Lak’ın Güneydoğu Asya bölgesinde akasya ve
sabun ağaçlarının dallarında yaşayan lak böceğinin reçinemsi salgısı olduğu da ifade edilmektedir (Cömert 2002:105)
Lâke sürmek ameliyesi oldukça güç ve zahmetlidir. Bir çeşit reçineli ağacın zamkı olan
lâkenin, gerekli sertliği, sağlamlığı ve parlaklığı kazanabilmesi için tabaka tabaka sürülmesi, rutubetli bir hararette kurutulması ve
sürme işinin 20-30 kere tekrarlanması şeklinde tarif edilmektedir(Çığ 1970:245).
İlk mesnevi müzehhibi olarak bilinen Muhlis
bin Abdullah el-Hindi’nin hazırladığı mesnevi
ve adı geçen rahlenin Sahip Ata Fahreddin
Ali’nin yanında yetişmiş Celalüddin Mübarek
tarafından, Mevlana’nın ölümünden 6 yıl sonra türbesine vakfedildiği bilinmektedir (FeritMesut 1934:122). Muhtemelen rahle üzerindeki figürlü lâke bezemeleri de müzehhip Muhlis yapmış ve hatta memleketinin Hindistan
olmasından dolayı verniği de kendisi hazırlamış olmalıdır (Özbek, 2005:30 ).
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki
erken tarihli rugâni (lâke) kitap kapaklarına
sahip eserlerin Tebriz veya Herat gibi Timurî
merkezlerinde üretildiği veya buralardan gelmiş ustalar tarafından hazırlandıkları bilinmektedir. (Tanındı 1984:223).
Usta bir yay yapıcısı olan II. Bayezit’in sarayda mevcut yayları, 17. yüzyılın ortalarından
itibaren bu teknikle tezhip edilmeye başlanmış ve bu uygulama, bir çok başka ustaların
yapmış oldukları da ona izafe edilerek, 19.
yüzyılın başına kadar devam etmiştir (Çığ
1970:246).
Bunlardan özellikle müezzin mahfilleri, kadınlara mahsus bölümlerin taşıyıcıları, saçakları, tavanları ve yapılardaki dolap kapakları,
kapı yüzleri rengârenk boyalı nakışlarla bezenmiştir (Bağcı 2002:738).
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Fotoğraf-1: Sandığın Genel Görünüşü

Fotoğraf-4: Sandığın Sol Yan Yüzeyi

Fotoğraf-2: Sandığın Ön Yüzeyi
Fotoğraf-5: Sandığın Üst (Kapağın dış)
Yüzeyi

Fotoğraf-6: Sandık Kapağının İç Yüzeyi

Fotoğraf-3: Sandığın Sağ Yan Yüzeyi

Fotoğraf-7: Sandığın Arka Yüzeyi
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