MİNYATÜR DESENLER

SUNUŞ
EYÜP SULTAN
RENKLER VE SESLER’İN BİRİKTİĞİ ŞEHİR
Garaudy İslâm Medeniyeti ve Sanatına ilişkin yaptığı
nehir söyleşilerinde çoğu kez sonsuzluk vurgusu yapar.
Değerledndirmelerini müslümanların Endülüs tecrübesi üzerinden yapar özellikle. Mimaride kullanılan geometrik şekillerin mâveradan devşirilmiş sonsuzluk
hevenkleri der.
Garaudy”nin Endülüs üzerinden yaptığı sanat okumalarını yeryüzünün kimi köşelerinde gerçekleşen islâmi
sanat tecrübeleri ile birlikte okunduğunda nasıl bir birbirini bütünleyen aşkın tecrübe ile karşı karşıya olduğumuzu anlarız.
Nasıl mı? Şöyle;
Kahirede, Tunca’da, İskenderiye’de, Trablusgarbta, İstanbul’da, Sana’da, Şam’da, Bağdatta, Lahor’da Bosna’da, Üsküp’te, Kazan’da, Hive’de, Buhara’da, Konya’da, İsfahan’da, Semerkant’ta, Gazne’de Müslüman
sanatçı duyarlılığı ile vucûda getirilen tüm sanat tecrübelerinin aynı metafizikten nemalandığı rahatlıkla gözlenebilmektedir. Bir büyük bütünün nâmütenâhî
izdüşümlari âdeta.
İslamın yüksek tecrübesi olan Osmanlı tecrübesinin en
billurlaşmış örneği Eyüp Sultan’dır. Nakış nakış, desen
desen, ses ses.
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Eyüp’te
Dergâhlarda,
Tekkelerde,
Çeşmelerde,
Sebillerde, Medreselerde, Mekteplerde, Camilerde,
Mescidlerde, Mezartaşlarında, Sahil Saraylarında,
Namazgahlarda, Türbelerde, Hazirelerde kulağımızı
verip dinlediğimizde yüzyılların damıttığı renkleri ve

sesleri hissedeceğiz. Birikmiş ses ve renkleri, Eyüb’ün
renklerini, İslam medeniyetinin mücessem, müşahhas,
müheykel renk ve seslerini...
Belediyemiz Sanat Atölyemizden Leyla KARA ve öğrencilerinin ve ünlü Ressam Işıl ÖZIŞIK hocamızın kaleminden ve fırçasından hayat bulan “Eyüp’ten Renkler ve
Sesler” çalışması kadîm medeniyetimizin izdüşümleri
olarak seçkin objelere resmedilecek, nakşedilerek ve
siz değerli sanat severlere sunulacaktır.
Eyüp’ten bir renk, bir koku, bir anı taşıyacak bu güzel ve
başarılı çalışmaları (ürünleri) Eyüp’teki standlarımızda,
satış reyonlarında ve zamanla İstanbulumuzda ve Dünya’nın dört bir köşesindeki seçkin sunum merkezlerinde
rahatlıkla bulabileceksiniz. Dostlarınıza, sevdiklerinize
hem eve dönerken hem de biryerlere giderken gönül
huzuru ile “bizden” ama “nitelikli” ürünlerle döneceksiniz. Kimbilir bu güzel hatıralarınızı bir süre Eyüp’ten
bir anı olarak saklayacaksınız.
Bu vesîle ile çalışmada emeği geçen Işıl ÖZIŞIK hocamıza, Leyla KARA hocamıza ve öğrencilerine ve de
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Sizleri yüzyılların Eyüp’te biriken sanatımızın özgün
yansımaları olan “Eyüp’ten Renkler ve Sesler”le
başbaşa bırakıyoruz

REMZİ AYDIN

BELEDİYE BAŞKANI
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SULUBOYA
5-144
15-72
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SANATÇILARIMIZ

IŞIL ÖZIŞIK

ÖDÜLLER

Işıl Özışık 1939 Kırklareli doğumludur. İlk resim eğitimini, orta okul ve lise dönemlerinde
sırası ile Ömer Hatipoğlu, Turgut Zaim, Cemal Bingöl, Eşref Üren atölyelerinde
almıştır. Ankara Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan
sanatçı, Master programını Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat ve Restorasyon
Bölümü Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini takip eden üç yıllık
arkeoloji asistanlığı döneminin ardından kendini tamamıyla resim çalışmalarına
veren sanatçı bir taraftan da reklamcılık alanında “Art Director” olarak profesyonel
çalışmalarda bulunmuştur.

1972 Türkiye Suluboyacılar Grubu Yarışması 2.lik Ödülü
1974 Ankara Sanat Grafik Resim Yarışması Başarı Ödülü
1975 Ankara Sanat Grafik Resim Yarışması Başarı Ödülü
1980 Sanatçılar Klübü -&nbsp;Kuşağının En Başanlı Suluboya Ressamı Ödülü
1993 The Art League American Landscape Yanşması Büyük Ödülü Washington DC
1995 The Art League American Landscape Yanşması Büyük Ödülü Washington DC

Işıl Özışık her türlü malzemeyle resim çalışmalaını sürdürmesine karşın ülkemizde
suluboya resmin önde gelen sanatçılarından biri olarak tanınmaktadır. Sanatçının
resimlerine doğasına aşık olduğu İstanbul ve yaşamını sürdürdüğü Washington
DC’nin doğası, yağmur ve kar temaları hakimdir.
Bugüne kadar yurtiçi ve yurt dışında yüzün üzerinde kişisel sergi açan sanatçının
eserleri yurtiçi ve yurt dışında özel ve resmi kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında
bulunmaktadır. Sanatçı The Washington Society of Landscape Painters” derneğinin
daimi üyesidir. Amerika Birleşik Devletlerinde derneğin açmış olduğu bütün
sergilere iştirak etmektedir.
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ALTERNATİF

KİŞİSEL SERGİLERİNDEN SEÇMELER
1972 Gallery Willers, Londra
1974 Türk Turizm Kurumu, Paris
1976 Gallery Pillard, Zürih İsviçre
1994 Mocency Sanat Galerisi, Warrenton Virginia
1998 Prince Royal Art Gallery, Washington ABD
2001 Mark London Art Gallery, Baltimore ABD
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İÇ AVLU
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SULUBOYA
BOSTAN
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SULUBOYA

YENİ CULÜS
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DIŞ AVLU
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SANATÇILARIMIZ

SULUBOYA

CİHANGİR AŞUROV
Özbek minyatür ve resim sanatçısı Cihangir Aşurov, 1974’te Buhara’da doğdu. Taşkent’teki Benkov Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra, minyatür ustası Shahmahmud
Muhammadjanov ve Fahriddin Rahmatullayev’in gözetimi altında minyatür çalışmalarına devam etti
Yirmi yıldan beri bu sahada çalışan Aşurov’un eserleri bilhassa sözlü gelenekten gelen hikayelerden esinlenmiştir. Eserlerinin çoğunu bu hikayelerdeki derin felsefi ve
insani bakış açısı üzerine temellendiren sanatçı, Orta Asya üsluplarında eser vermekte olup Mehmet Siyah Kalem’in nesne ve renk kullanımını mümkün olduğunca aza
indiren Behzad üslubunu takip etmektedir.
Konularını çoğunlukla tarih, mitoloji, folklor ve tasavvuftan alan Ashurov’un eserlerinde savaş, tören ve şölen sahneleri dikkat çeken temalardır. Buhara’da 20. yüzyılın
başlarına kadar oldukça yaygın olan ancak Sovyetler Birliği zamanında unutulmaya yüz tutan minyatür sanatını ve Orta Asya üslubunu ihya eden az sayıdaki sanatçılardan
biridir.
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MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI

PROJEDE ÇALIŞAN DEĞERLİ SANATÇILARIMIZ

LEYLA KARA

ESRA KORUCU TÜMÇELİK

1983 yılında, İstanbul’da doğdu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde devam
ederek, lisans hayatını başarılı bir şekilde bitirdi. 2005 yılından beri farklı eğitim kurumlarında
Felsefe Grubu öğretmenliği yapan sanatçı, sanat hayatına Tezhip ile 2001’de başladı. Bakırköy
Caferağa Medresesi’nden (2004-2005) eğitim aldı. Daha sonra, Topkapı Sarayı’nda (2007-2009)
Semih İRTEŞ, Mamure ÖZ, Sevim KAYAOĞLU, Recep CENGİZ ve Serap BOSTANCI’dan ders aldı.
Tezhip çalışmalarına, Caferpaşa Medresesi’nde (2009-2011) Serap BOSTANCI ile devam etti.
Çeşitli karma tezhip sergilerine katılan sanatçı, aynı dönemde minyatür sanatına ilgi duymaya
başladı. 2011 yılında Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nde Taner ALAKUŞ’tan minyatür dersleri almaya
başladı. Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nün minyatür eğitmeni olarak ders vermeye başladı..2016 da ilk
kişisel sergisini(Karanlık işler) Sakarya Sanat galerisi ve Eminönü Hünkar Kasrı sergi alanında
sanat severlerle buluşturdu.Aynı yıl Kültür AŞ.’nin düzenlediği ‘’Hediyem İstanbul’’ adlı yarışmada
jüri üyeliği görevini üstlendi. 2017 yılında serinin ikinci parçası olan öğrenci sergisini (Organize
İşler) sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanat, hayat ve felsefe arasında aynı anda hem güçlü bir
bağ hem de ciddi bir ayrılığın bulunması gibi sanatçı da işlerinde siyah ve beyazı bu kavramlara
atıfta bulunarak kullanmakta ve Yıldız sarayı Şale köşkü, Eyüp Sertarikzade Kültür Merkezinde
minyatür dersleri vermektedir. 2016 yılında Eyüp Caferpaşa medresesinde Karanlık İşler minyatür
atölyesini kuran sanatçı halen sanat yaşamına bu mekanda devam etmektedir.

1985 Ankara doğumlu olan Esra Korucu Tümçelik, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca
Eğitim Fakültesi Resim İş Anabilim dalından mezun olmuştur . 2014-2016 yılları arasında Milli
Saraylar Yıldız Şale İhtisas Merkezi’nde Leyla KARA dan minyatür dersi alan Tümçelik, bu yıllar
arasında da minyatür dalında 4 ayrı karma sergiye katılmıştır.

EMRAH YÜCEL
1981 yılında Bartın‟ da doğan sanatçı, sanat hayatını örnek aldığı ve bugün de ekolünü naçizane
temsil ettiğini düşündüğü hocası Emin BARIN (1913-1987) ile hemşeri olduğuna kendini inandırmaya çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesinin yazı ve tipografi ile alakasız bölümlerinde lisans
eğitimini tamamlamış, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat dalında yüksek lisansına devam eden sanatçı „Angles Yazıların İşlevselliği‟ konulu tez çalışmasını
tamamlamıştır. Modern Türkiye‟nin önemli sanatçıları ile de çalışmalarını sürdüren sanatçı ,The
International Association of Master Penman Engrossers and Teachers of Handwriting kuruluşunun aktif üyesi olup, İngiltere merkezli The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS)‟ den
kaligrafi diplomasına sahiptir.
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GÜLŞAH PESTİL
1988 yılında İstanbul’ da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini de doğduğu şehirde tamamladı.
2007 yılından beri resim sanatıyla, 2015 yılından itibaren ise Leyla KARA eğitiminde minyatür
sanatıyla ilgilenmektedir.

FATOŞ ERGİN
09.07.1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Bir süre resimle uğraştıktan sonra 2012 yılında
Bağlarbaşı İsmek İslam Sanatlar Merkezi’nde minyatür eğitimine başlamıştır. Buraya bir yıl
devam ettikten sonra Yıldız Şale’nin minyatür sınavını kazanarak eğitimine Taner Alakuş’un ve
Leyla Kara’nın öğrencisi olarak iki yıl devam etmiş ve mezun olmuştur.
Halen Yıldız Şale’de Leyla Kara’nın asistanı olarak minyatür hayatına devam etmekte ve
Sertarikzade Kültür Merkezi proje grubunda Leyla KARA danışmanlığında çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu süre içerisinde Fatoş Ergin birçok sergiye katılmış, bunun yanında çeşitli
yarışmalarda da ödüller almıştır.

GÜLŞEN ERYÜKSEL
Gülşen Eryüksel 1961 yılında İstanbul’da doğdu. Geleneksel sanatlara olan ilgisi tezhip eğitimi
almasıyla başladı.1990-1994 yıllarında Aynur GÖKSU dan dan Tezhip eğitimi aldı.2010 yılında Klasik
Türk sanatları merkezi Yıldız Şale köşkünde Taner ALAKUŞ danışmanlığında Raif AYDIN VE Leyla
KARA eğitmenliğinde minyatür dersleri almaya başladı. Sanatla nefes alan sanatçı çalışmalarına
2014 yılından beri Sertarikzade Kültür Merkezinde(Eyüp) Leyla KARA eğitmenliğinde devam
etmektedir. Sanatçı aynı zamanda Sertarikzade Kültür Merkezinde minyatür eğitimi vermektedir.

ESRA KORUCU TÜMÇELİK

NAZMİ KİŞİOĞLU

1985 Ankara doğumlu olan Esra Korucu Tümçelik, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca
Eğitim Fakültesi Resim İş Anabilim dalından mezun olmuştur . 2014-2016 yılları arasında Milli
Saraylar Yıldız Şale İhtisas Merkezi’nde Leyla KARA dan minyatür dersi alan Tümçelik, bu yıllar
arasında da minyatür dalında 4 ayrı karma sergiye katılmıştır.

1969 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve orta öğretimimi tamamladıktan sonra A.Ü.Kastamonu
MYO İşletme bölümünü bitirdi.
Minyatür sanatı ile 2008 yılında İsmek’te tanıştı. Meral Aşan ‘dan ve Özcan Özcan’dan ders aldı. Bir
çok karma sergiye katılan sanatçı çalışmalarına Leyla KARA önderliğinde Karanlık İşler minyatür
atölyesinde devam etmektedir.

Eyüp Sultan’da bir sahiplenmenin simgesi
olarak leylek anıları yaşar.
Giyersin üstüne tarihi, tasavvufu.
Kimine bir umut, kimine hayat olur.
Kimi bir nefes alır, yol bulur, iz bulur.
Kimi son nefesini verir hakikat olur.
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BARDAK ALTLIĞI

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi birçok dönemin sanat anlayışının izlerini gördüğümüz bir tezyinat ile
günümüze ulaşmıştır. Geleneksel
motiflerin en güzel örneklerini
yapılarda, mezar taşlarında, çinilerde görebiliriz.
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MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi yapıların eklenmesiyle şehrin ilk
külliyesi oluşturulmuştur. Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a komşu
olmak isteyen binlerce kişi de bu
çevrede türbeler, imaret, tekke,
sebil gibi hayır eserleri inşa ettirmişlerdir.

19

MİNYATÜR DESENLER

BARDAK ALTLIĞI

İnsanlar gezdikleri yerlerden anılarla ayrılırlar. Eyüp Cami’sinin
kubbesinde uçuşan kuşlar, 15.
yüzyıl başta olmak üzere bir çok
yüz yıla ait çinileri, binbir niyaz ile
ellerini semaya kaldıran insanların hacet penceresi önündeki halleri kalır akıllarda.
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MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI

Maneviyatı yüksek olan bir semtte
sokaktaki yaşam da diğer semtlerden farklıdır. Bu maneviyat yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan dört ayaklılar ve diğer
hayvanların üzerine sirayet etmiş
gibidir. İnsanlar ve hayvanlar bir
ahenk içindedirler. İstanbul’un en
eski semtlerinden biri olan Eyüp
de gelenekler unutulmamış ve
semtin diğer sakinleri de görünür
olmuşlardır.
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BARDAK ALTLIĞI

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi yapıların eklenmesiyle şehrin ilk
külliyesi oluşturulmuştur. Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a komşu
olmak isteyen binlerce kişi de bu
çevrede türbeler, imaret, tekke,
sebil gibi hayır eserleri inşa ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI

Maneviyatı yüksek olan bir semtte
sokaktaki yaşam da diğer semtlerden farklıdır. Bu maneviyat yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan dört ayaklılar ve diğer
hayvanların üzerine sirayet etmiş
gibidir. İnsanlar ve hayvanlar bir
ahenk içindedirler. İstanbul’un en
eski semtlerinden biri olan Eyüp
de gelenekler unutulmamış ve
semtin diğer sakinleri de görünür
olmuşlardır.
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BARDAK ALTLIĞI

Kanuni Sultan Süleyman dönemi
saray defterdarlarından Mahmut
Efendi aynı zamanda dönemin
önemli hattatlarındandı. Sanatının sembolü olarak Mimar Sinan
tarafından yapılan caminin minaresine hokka ve divit koyulmuştur.
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MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi yapıların eklenmesiyle şehrin ilk
külliyesi oluşturulmuştur. Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a komşu
olmak isteyen birçok kişi de bu
çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa ettirmişlerdir.
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BARDAK ALTLIĞI

MİNYATÜR DESENLER
BARDAK ALTLIĞI ÖZELLİKLERİ

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının
ilk örneklerinin yazıldığı hat türüdür. Osmanlı ile birlikte birçok
Türk İslam Devleti mimari yapılarında bu yazıyı kullanarak adeta
ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan özlemin dışavurumudur.
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BEZ TORBA

MİNYATÜR DESENLER
BEZ TORBA

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının ilk örneklerinin yazıldığı
hat türüdür. Osmanlı ile birlikte
birçok Türk İslam Devleti mimari
yapılarında bu yazıyı kullanarak
adeta ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan
özlemin dışavurumudur.
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BEZ TORBA

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER
BEZ TORBA

Maneviyatı yüksek olan bir
semtte sokaktaki yaşam da
diğer semtlerden farklıdır. Bu
maneviyat yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan dört
ayaklılar ve diğer hayvanların
üzerine sirayet etmiş gibidir.
İnsanlar ve hayvanlar bir ahenk
içindedirler. İstanbul’un en eski
semtlerinden biri olan Eyüp de
gelenekler unutulmamış ve semtin diğer sakinleri de görünür
olmuşlardır.
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BÜYÜK DEFTER

Eyüp ilçesi, geçmişten bugüne
Minyatürleriyle Levni, besteleriyle Zekai Dede, hatlarıyla
Mahmut Celaleddin, resimleriyle
Hüseyin Avni Lifij gibi bir çok
sanatçıya ev sahipliği yapmıştır.
Eyüp ilçesinden herkes nasibine düşen ilhamı almaya devam
etmektedir.
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MİNYATÜR DESENLER
BÜYÜK DEFTER

Kanuni Sultan Süleyman dönemi
saray defterdarlarından Mahmut
Efendi aynı zamanda dönemin
önemli hattatlarındandı. Sanatının sembolü olarak Mimar
Sinan tarafından yapılan caminin
minaresine hokka ve divit koyulmuştur.
Davut Ağa Camii, Topkapı
Sarayı’nın en özel kapısı olan
Saadet Kapısı da denilen Babüssaade’nin Ağası olan Davut
Ağa tarafından Mimar Sinan’a
yaptırılmıştır. Babüsaade Ağası
Ak Ağalar denilen Padişahın
yakın korumalarının yöneticisidir.
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BÜYÜK DEFTER

BÜYÜK DEFTER

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bir
çok dönemin sanat anlayışının
izlerini gördüğümüz bir tezyinat ile günümüze ulaşmıştır.
Geleneksel motiflerin en güzel
örneklerini yapılarda ve çinilerde
görebiliriz.
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Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

MİNYATÜR DESENLER

BÜYÜK DEFTER

BÜYÜK DEFTER ÖZELLİKLERİ

Geleneksel desenlerin bir çoğunu
hala en güzel hali ile görebileceği-miz kadar korunmuş Eyüp
Sultan Cami’sinin ziyaretçilerine
eşlik eden bir çok can vardır. Ziyaretinizde kedilerin rehberliğine
şahit olursunuz.
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MİNYATÜR DESENLER

KÜÇÜK DEFTER

Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul’da
herkes tarafından bilinen ve
ziyaret edilen en önemli türbelerden birisidir. Yeni evlenenler,
herhangi bir adağı olanlar, çocuk
isteyenler, hacet penceresinin
önünde dua ederek kolaylık isterler.
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MİNYATÜR DESENLER
KÜÇÜK DEFTER

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

KÜÇÜK DEFTER

Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönem padişahlarından Sultan
Mehmet Reşad henüz hayatta
iken türbesini 1. Ulusal Mimarlık
akımının etkisi ile dönemin
önemli mimarlarından Mimar
Kemaleddin Bey’e yaptırmıştır.
Yapı Eyüp’ün, Osmanlı dönemi
mimari mirası açısından oldukça
önemli bir yere sahiptir.
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MİNYATÜR DESENLER
KÜÇÜK DEFTER

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının ilk örneklerinin yazıldığı
hat türüdür. Osmanlı ile birlikte
birçok Türk İslam Devleti mimari
yapılarında bu yazıyı kullanarak
adeta ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan
özlemin dışavurumudur.
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MİNYATÜR DESENLER
KÜÇÜK DEFTER ÖZELLİKLERİ

MİNYATÜR DESENLER
KARTPOSTAL

Yerleşimler kimlikleri
ile var olur. Eyüp Sultan Camii’den bizi
Pierre Loti tepesine çıkaracak olan teleferiğe
yürürken Osmanlı
mimarisinin en güzide
örneklerinin arasından
geçerken bu semtin
kimliğini hissederiz.
Teleferikle çıktığınız
tepeden Haliç’in en
güzel hali görülür.
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MİNYATÜR DESENLER
KARTPOSTAL

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra
Eyyüb el-Ensari’nin türbesi
yaptırılmış, sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve
hamam gibi yapıların eklenmesiyle şehrin ilk külliyesi
oluşturulmuştur. Yüzyıllar
boyunca Eyüp Sultan’a komşu
olmak isteyen birçok kişi de
bu çevrede türbe, imaret,
tekke, sebil gibi hayır eserleri
inşa ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER
KARTPOSTAL

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

KARTPOSTAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Eyüp ilçesi bilinen tarihinden günümüze kadar meraklılarının ziyaretine ev sahipliği yapmış, içerisinde maddi, manevi ve kültürel
öğeleri bulunduran bir semt olma
özelliğini taşımıştır.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Maneviyatı yüksek olan bir semtte
sokaktaki yaşam da diğer semtlerden farklıdır. Bu maneviyat yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan dört ayaklılar ve diğer
hayvanların üzerine sirayet etmiş
gibidir. İnsanlar ve hayvanlar bir
ahenk içindedirler. İstanbul’un en
eski semtlerinden biri olan Eyüp
de gelenekler unutulmamış ve
semtin diğer sakinleri de görünür
olmuşlardır.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının
ilk örneklerinin yazıldığı hat türüdür. Osmanlı ile birlikte birçok
Türk İslam Devleti mimari yapılarında bu yazıyı kullanarak adeta
ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan özlemin dışavurumudur.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Kanuni Sultan Süleyman döneminde baş mimarlık görevini yapan Mimar Sinan Eyüp de bir çok
eser yapmıştır. Zal Mahmut Paşa
Külliyesi ve Sokullu Mehmet
Paşa Külliyesi Eyüp’de ki başlıca
eserlerindendir.
Sultan Reşad Türbesi 1. Ulusal
Mimarlık akımının öncülerinden
Mimar Kemaleddin Bey’e aittir.
Bu anlamda Eyüp bir mimarlık
tarihi müzesi gibidir.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bir
çok dönemin sanat anlayışının
izlerini gördüğümüz bir tezyinat ile günümüze ulaşmıştır.
Geleneksel motiflerin en güzel
örneklerini yapılarda ve çinilerde
görebiliriz.
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MİNYATÜR DESENLER
KİTAP AYRACI

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

KİTAP AYRACI ÖZELLİKLERİ

MİNYATÜR DESENLER
KUPA

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının ilk örneklerinin yazıldığı
hat türüdür. Osmanlı ile birlikte
birçok Türk İslam Devleti mimari
yapılarında bu yazıyı kullanarak
adeta ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan
özlemin dışavurumudur.
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MİNYATÜR DESENLER

KUPA

Ma’kıli ve Kûfi yazı, Hazreti Ali
efendimiz döneminde Kûfe şehrinde ortaya çıkmış, hat sanatının ilk örneklerinin yazıldığı
hat türüdür. Osmanlı ile birlikte
birçok Türk İslam Devleti mimari
yapılarında bu yazıyı kullanarak
adeta ölümsüzleştirmiştir. Sahabe-i Kiram dönemine olan
özlemin dışavurumudur.

56

MİNYATÜR DESENLER
KUPA

Geleneksel desenlerin bir çoğunu
hala en güzel hali ile görebileceği-miz kadar korunmuş Eyüp
Sultan Cami’sinin ziyaretçilerine
eşlik eden bir çok can vardır. Ziyaretinizde kedilerin rehberliğine
şahit olursunuz.
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MİNYATÜR DESENLER

KUPA

Bahariye Mevlevihanesi, 1877
yılında İstanbul’un pek çok semtinde defaten açılıp kapandıktan
sonra, son olarak Eyüp İlçesi’nde
mevlid ve Mevlevi ayini ile açılıp
günümüze ulaşmıştır. Adını, kurulduğu yer olan Haliç kıyısındaki
Bahariye İskelesi’nden almıştır.
Bulunduğu yerin iklim koşullarının nemli olması, yapının
zarar görmesine sebep olmuştur.
Ancak Eyüp Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları
sayesinde Mevlevihane kültür
mirasımıza kazandırılmıştır.
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MİNYATÜR DESENLER
KUPA

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

KUPA

MİNYATÜR DESENLER
KUPA TEKNİK DETAYLAR

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

MAGNET

MİNYATÜR DESENLER
MAGNET

Haliç işi olarak anılan bu desen
beyaz porselen üzerine mavi boya
ile zarif küçük çiçekli spiraller,
içleri rumiler ile bezenmiş madalyonlar olarak görülür. Evliya
Çelebi Eyüp’teki çömlekçilerden
bahsederken beyaz porselenlerin
kalitesini över ve “Haliç atölyeleri
üretimi” olarak adlandırarak bu
deseni “Haliç İşi” olarak tanımlar.
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MİNYATÜR DESENLER

MAGNET

MİNYATÜR DESENLER
MAGNET

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bir
çok dönemin sanat anlayışının
izlerini gördüğümüz bir tezyinat ile günümüze ulaşmıştır.
Geleneksel motiflerin en güzel
örneklerini yapılarda, mezar
taşlarında, çinilerde görebiliriz. Eyüp Sultan Tarihi Merkez
Bölgesi’nde, Eyüp İlçesinde
yaşamış ve burada ebedi istirahatgâhına tevdi edilmiş pek çok
şahsiyet bulunmaktadır. Eyüp;
Padişahlar, sadrazamlar, alimler,
devlet ricalinin farklı kademelerine mensup insanlar ve Debbağ
Abdülkadir Ağa gibi Osmanlı
tebaasına mensup birçok kişiye
ev sahipliği yapmaktadır.
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MİNYATÜR DESENLER

MAGNET

Eyüp, sokaklarında dolaşırken
kendinizi tarihin farklı zamanlarında hissetirecek bir dokuya
sahiptir. Fetihten günümüze tüm
dönemlerin mimari eserleri,
desenleri ile bezeli bir ilçedir.
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MİNYATÜR DESENLER
MAGNET

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER

MAGNET

Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten hemen sonra Eyyüb
el-Ensari’nin türbesi yaptırılmış,
sonrasında yakınına cami, medrese, imaret ve hamam gibi
yapıların eklenmesiyle şehrin
ilk külliyesi oluşturulmuştur.
Yüzyıllar boyunca Eyüp Sultan’a
komşu olmak isteyen birçok kişi
de bu çevrede türbe, imaret, tekke, sebil gibi hayır eserleri inşa
ettirmişlerdir.
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MİNYATÜR DESENLER
MAGNET

Maneviyatı yüksek olan bir
semtte sokaktaki yaşam da
diğer semtlerden farklıdır. Bu
maneviyat yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan dört
ayaklılar ve diğer hayvanların
üzerine sirayet etmiş gibidir.
İnsanlar ve hayvanlar bir ahenk
içindedirler. İstanbul’un en eski
semtlerinden biri olan Eyüp de
gelenekler unutulmamış ve semtin diğer sakinleri de görünür
olmuşlardır.
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MİNYATÜR DESENLER

MAGNET TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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MİNYATÜR DESENLER
YASTIK KILIFI
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MİNYATÜR DESENLER

YASTIK KILIFI

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bir
çok dönemin sanat anlayışının
izlerini gördüğümüz bir tezyinat ile günümüze ulaşmıştır.
Geleneksel motiflerin en güzel
örneklerini Eyüp’teki pek çok
yapıda görmek mümkündür.
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