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ÖZ 

 

Bu çalışmada, Türk ve Japon kültürlerinin etkisinde Çağdaş bir sanatçı olan Günseli 

Kato’nun yapıtlarında ve performanslarında izlenebilen, geleneksel Türk ve Japon 

sanatlarının sentezi ve bu sentez ile birlikte kendini gösteren kültürlerarası etkileşim 

konu alınmıştır. Ülkesinde resim ve geleneksel minyatür sanatı eğitimi alan sanatçı, 

bir eğitim bursu aracılığı ile gittiği Japonya’da onyedi yıl kalmıştır. Bu süre içinde, 

Geleneksel Japon resmi, Japon seramiği, Çay töreni ve Zen gibi konularda eğitim 

alan ve bu ülkede birçok minyatür sergisi açan Kato, ülkesine döndükten sonra 

performanslara başlamış ve iki kültürden de izler taşıyan büyük boy resimler 

yapmaya başlamıştır. Bu tez çalışmasında, sanatçının yapıtlarından örneklerle 

kültürlerarası etkileşimi yaratan öğeler saptanmaya çalışılmış, bunların tarihsel arka 

planları incelenmiş ve iki kültür arasındaki tarihi sanatsal benzerlikler sorgulanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Japon resim sanatı, minyatür, kültürlerarası etkileşim. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this study is the synthesis of Japanese and Turkish arts and the 

interaction between these two cultures which can be seen in creations and 

performances of Gunseli Kato as an contemporary artist influenced by traditional 

Turkish and Japanese art. Kato had been trained on classic painting and traditional 

miniature painting in Turkey. After this she won an scholarship to study art in Japan, 

where she lived seventeen years in. By this time, she had been trained in traditional 

Japanese painting, ceramic, tea ceremony and Zen in Japan. After the opening a lot 

of exhibitions she turned back in her country and then she has started to present 

performances and began painting in larger scale. In this study we attempted to 

determine elemnts of her art which create the interaction between cultures, 

researched the background of these and examined historical  artistic similarities 

between two cultures. 

Keywords: Japanese art, miniature painting, cultural interaction  
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ÖNSÖZ 
 
 
Türkiye’de aldığı minyatür eğitimi ile Japonya’da aldığı geleneksel resim eğitimini, 

Çağdaş Türk resminde birleştiren, bunu yaparken Türk ve Japon kültürlerini aynı çatı 

altında toplayan Sanatçı Günseli Kato’yu bir yüksek lisans tezine sığdırmak, onu 

tanıyanların da tahmin edebileceği gibi oldukça zor bir iş. Lisans yıllarımdan beri ilgi 

duyduğum Japon kültürü ve sanatı konusunda çalışmak isteğimi eski tez hocam Prof. 

Dr. Ayla ÖDEKAN’a açtığımda, Günseli Kato ve çalışmalarını Japon ve Türk kültür 

etkileşimleri ana başlığı altında inceleme fikrini sunmuştu. Geleneksel Japon 

sanatları yerine çağdaş bir sanatçıyı çalışmak fikri açıkçası başta beni korkutmuştu. 

Ancak Günseli Kato’yu çalışmaya başladığım anda anladım ki, kendisi ve yapıtlarını 

çözümleyebilmek, Türk ve Japon sanatlarını ve kültürünü iyi bilmeyi gerektiriyordu. 

Bu bağlamda, onun yapıtlarını çalışmak, beni ilgim konusunda tahminimden daha 

fazla tatmin etti. 

 

Yapıtlarını incelerken her türlü bilgi ve deneyim birikimini benimle paylaşan, 

yaşayan bir sanatçıyı çalışmanın avantajlarını bana layığıyla yaşatan, arşivini 

benimle paylaşan Sanatçı Günseli Kato’ya çok teşekkür ederim. Sanat Tarihi 

eğitimimin temelini oluşturmamı sağlayan Sayın hocam Prof. Dr. Ara ALTUN’a, her 

konuda yardımlarını esirgemeyen, sabırla çalışmalarımı gözden geçiren Danışman 

hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI’ya sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. Bu konuyu bana öneren ve çalışmamın temeline katkıda bulunan Sayın 

Prof. Dr. Ayla ÖDEKAN’a da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Osmanlıca 

çevirilerde ve çeşitli konulardaki bilgeliğiyle yardımlarını esirgemeyen arkadaşım 

Ok Dr. Fatih ELCİL’e, yardımları için Ok. Akın TUNCER’e, Deniz 

SEFERBEYOĞLU’na ve diğer arkadaşlarıma, sabrı ve yardımları için anneme ve 

son olarak çalışmalarım sırasında beni teşvik ederek sabırla ve gayretle sürdürdüğü 

desteğini benden hiç esirgemeyen arkadaşım Ok. Hatice ADIGÜZEL’e sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

Üsküdar, 2009 
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GİRİŞ 

 

Tezin konusunu, yapıtlarında Japon ve Türk kültürünün izlerinin gözlenebildiği, 

halen yapıtlar üretmeye devam eden güncel bir ressam, minyatür ve performans 

sanatçısı olan Günseli Kato’nun çalışmaları ve söz konusu iki kültür arasındaki 

etkileşim oluşturmaktadır. Tezin kapsamında, sanatçının üslup, teknik ve seçtiği 

konularına kaynaklık eden arka plan incelenmiş, sanatçının yapıtlarında ve 

performanslarında görülen kültür etkileşimi örnekler üzerinden tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Tezin tarihsel çerçevesi içinde, sanatçının üslubuna kaynaklık eden Japon resim 

sanatı ile Osmanlı minyatür sanatına değinilmiştir. Kültürel etkileşim bağlamında ise 

Osmanlı ve Japon geleneksel sanatlarının arka planında yer alan kültürel öğelere yer 

verilmiştir. Bu sayede söz konusu kültürlerin, Kato’nun sanatındaki etkilerinin ve bu 

etkilerin kaynaklarının tespiti amaçlanmıştır. Sanatçının özgeçmişi başlığı altında, 

Kato’nun yaşamına ve almış olduğu sanat eğitimlerine yer verilmiştir. Sanatçının, 

yapıtlarında oluşturduğu kültürel etkileşimi ve sentezi birincil olarak etkileyen sanat 

eğitimleri, Türkiye’de ve Japonya’da olmak yaşamının ana hatlarıyla birlikte 

verilmiştir. 

 

Kato’nun çalışmaları, sergiler ve performanslar başlıkları altında iki bölüm halinde 

incelenmiştir. Sergiler bölümü, sanatçının Japonya’da açtığı ilk sergileri ile 

başlayarak, Türkiye’ye dönüşü sonrasında ürettiği yapıtları ve yakın zamana kadar 

ürettiği çalışmalarını içermektedir. Sanatçının yapıtlarında görülen, Türk ve Japon 

kültürüne ait öğeler ve detaylar tespit edilmeye çalışılmış ve bunların, her iki 

kültürdeki kaynakları irdelenmiştir. Ayrıca, sanatçının da çalışmalarında özellikle 

üzerinde durduğu, her iki kültürün sanatlarındaki ortak ve benzer öğeler tespit 

edilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Performanslar başlığı altında, Kato’nun 

Türkiye’ye dönüşünün hemen ardından yapmaya başladığı performanslar ve detaylı 

anlatımları yer alır. Kato’nun, Japonya’da edindiği deneyimler, duygular ve kültür 
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şoku olarak adlandırılabilecek olan tezatlık hissinin birer dışavurumu olarak başlayan 

performanslar ve kendi geleneksel kültürünün çağdaş birer anlatımı niteliğindeki 

performanslar, bu başlık altında incelenmiştir.  

Tezin hazırlanmasında takip ettiğimiz başlıca amaç olan, iki kültür arasındaki bu tür 

çağdaş bir etkileşimin tespit edilmesi ve ortaya konulması, literatürde fazla yeri 

olmayan bir konudur. Ayrıca bu tez kapsamında söz konusu edilen etkileşim sadece 

bir sanatçının çalışmaları üzerinden izlenmektedir. Çalışma konusu olarak da bu 

sanatçının işleri ele alınmıştır. Bu durumda, konuya özgü bir yöntemin ortaya 

konulması gerekmiştir. Yöntem olarak, etkileşimin kaynaklarının ortaya konulması, 

ardından örnekler üzerinde bunların değerlendirilmesi benimsenmiştir. Böylelikle 

hem sanatçının işlerinde görülen güncel bir etkileşimi izlemek hem de söz konusu iki 

doğu kültürünün sanatında, önceki dönemlere ait kültürel etkileşim izlerine rastlamak 

mümkün olabilecektir. Tarihsel arka planın oluşturulmasında yürütülen literatür 

araştırması bu tür alt sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca, aynı zamanda 

bir minyatür uzmanı olan sanatçıdan, iki kültürde görülen ortak motif, desen ve 

imgeler konusunda bilgi almak mümkün olabilmiştir. Sanatçının yaşamı ve sanatsal 

eğitimi ile ilgili konularda, sanatçının ifadelerine başvurulmuştur. Sanatçının 

yapıtları, performansları ve bunların analizinde yine sanatçının kendi görüşleri 

alınmıştır. Sanatçının yapıtlarının incelendiği katalog bölümünde, sergiler ve 

performanslar olarak iki alt başlık açılmıştır. Bu başlıklar altındaki çalışmalar 

kronolojik sırayla yer almıştır. Ayrıca performanslar esnasında sergilenen resim ve 

heykeller de yine o performansa ilişkin bilgilerin yer aldığı maddenin altında 

verilmiştir. Sanatçının yapıtlarına isim vermemesi nedeniyle çalışmaları ayırt 

edebilmek için her bir yapıda ait olduğu serginin adının baş harfleri ve yılından 

oluşan bir kodlama yapılmıştır. Sanatçının çalışmaları bilgi veren, medyada çıkmış 

haber ve yorumlara ilişkin ulaşılabilen yayın bilgileri ilişkili sergi ya da performansın 

altında belirtilmiştir.  

 

Japon kültürü ve sanatı konusunda ülkemizde yayımlanmış çok az bilimsel çalışma 

vardır. Buna karşın Batılı araştırmacıların bu konuda çok sayıda yayını vardır. 

Japonya’da açmış olduğu bazı ilk dönem sergilerine ilişkin görsel malzemeye 
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ulaşmak mümkün olamamıştır.  Bunun nedenleri arasında, güncel sanat çevresinde 

popüler bir yeri olan sanatçının açtığı sergilerdeki yapıtların kısa sürede satılması ve 

özel koleksiyonlara geçmesi sayılabilir. Sanatçının yapıtlarına ait görsel malzemeye 

ana olarak yine sanatçının arşivinden elde edilmiştir.  

Tez kapsamında ortaya çıkan bir diğer sorun da genel olarak Japon resim sanatına ait 

görsel örneklere birinci elden ulaşamama problemidir. Bu sebeple konuyla ilgili 

ulaşılabilen basılı malzemeden ve dijital ortamda bulunabilen görsel malzemeden 

faydalanılmıştır.  
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1. TARİHSEL ARKA PLAN 

 

1.1. Tarihi Gelişim İçinde Japon Resim Sanatı 

 

Japon kültürünü ve sanatını oluşturan öğelerin başında ülkenin coğrafi yapısı ve buna 

bağlı olarak da doğasının geldiği söylenebilir. Asya kıtasının güneydoğusunda, 

kıtaya paralel olarak deniz dibinden yükselen sıra dağların tepeleri Japon adalarını 

oluşturmuştur. Kuzeydoğu – güneybatı yönleri arasında sıralanan irili ufaklı Japon 

adaları arasında enlem farkı nedeniyle iklim farklılıkları görülür. Ilıman iklim 

kuşağında yer alan ülkede oldukça değişken iklimler görülebilmektedir1. Hokkaido, 

Honşu, Şikoku ve Kyuşu adlı dört büyük ada ve bunların çevresinde irili ufaklı çeşitli 

adalardan meydana gelen Japonya’da, deniz yoluyla ana kıtadan gelen kültürel 

etkiler oldukça faklı bir biçimde yorumlanarak kendine özgü bir kültür örgüsü ortaya 

çıkmıştır. Tarih öncesi çağlardan itibaren Japonya’yı etkilemiş olan ana kültür 

kaynaklarını, Yerli toplumlar, Çin, Kore, Orta Asya ve Okyanusya oluşturmuştur. 

  

Girintili çıkıntılı dik kayalıklı sahilleri olan adalar, denizdeki kayalıklar ve Güneşin 

Doğuşu ile batışı gibi adalara özgü pitoresk manzaralar Japon resim sanatında önemli 

bir yer edinmiştir. Her mevsimde farklı güzellikler sunabilen bir doğaya sahip olan 

Japonya’da festivallerle kiraz2 ve erik ağaçlarının çiçek açtığı ilkbahar ile ağaçların 

yapraklarının kızardığı sonbahar mevsimleri, en sevilen mevsimlerdir. Hatta bu 

olaylar özel festivallerle ülke çapında kutlanmaktadır. Japon takviminde mevsimler 

de her biri farklı özellik gösteren toplam 24 mevsimciğe bölünmüştür.3 Volkanik 

yapıya sahip Japon adalarında büyük yer kaplayan dağlık alanlarda, irili ufaklı, 

sönmüş ya da yarı aktif çok sayıda volkan bulunmaktadır. Bunlardan en yükseği olan 

Fuji Dağı görkemi ve biçimiyle insanları cezbetmiş, çağlar boyunca Japon resminin 

önemli konularından birisi olarak kullanılmıştır. Reha Günay, çoğu zaman dingin 

ancak her an patlamaya hazır olan ve bazı zamanlarda da beklenmedik biçimde 

püskürmeye başlayan bu dağların, adalarda yaşayan insanların mizaçlarını da 

                                                 
1 Reha Günay, Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı, İstanbul 1986, s. 7. 
2 Kiraz çiçeği Japonca’da Sakura olarak adlandırılmaktadır. 
3 Bozkurt Güvenç, Japon Kültürü, İstanbul 2002. 
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etkilediğini ve benzer davranışlar gösterdiğini söylemektedir4. Nehirler, ormanlar, 

çeltik tarlaları, rüzgârlar, dalgalar, bitkiler, hayvanlar ve bunun gibi doğaya ait pek 

çok nesne Japon insanı tarafından yüceltilerek, yaşamı, kültürü, sanatı ve hatta yazıyı 

etkilemiştir. Örneğin Japonca’da, manzara kavramını karşılayan ya da içeren 

yüzlerce sözcük olduğu bilinmektedir. Şinto inancına göre doğadaki her türlü öğe 

tanrısal birer ruha sahiptir. Ayrıca bu doğa öğelerinin yalnızca bu adalara özgü 

biçimlere sahip olması nedeniyle Japon yaşayış biçimleri, kültürü ve sanatı da başka 

hiçbir kültüre benzememektedir.  

 

Japon kültür tarihi genellikle kendine özgü dönemler halinde incelenmektedir. Tarih 

öncesi çağlardan itibaren Japonya’yı etkilemiş olan ana kültür kaynaklarını, Yerli 

toplumlar, Çin, Kore, Orta Asya ve Okyanusya oluşturmuştur. Buzul çağları 

sırasında Asya’ya karasal bağlantısı olduğu düşünülen Japonya’ya ilk halkların 

buradan ve Okyanusya’dan geldikleri düşünülmektedir. Bölgenin paleolitik ve 

mezolitik çağlarına ait,  avcı- toplayıcı bir yaşayışı yansıtan buluntular, dünyanın 

diğer yerlerinde görülenlere benzemektedir.5  

 

Jomon (İp) Kültürü adı verilen dönem yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 ila M.Ö 300 

tarihleri arasında değerlendirilmektedir.6 7. Bu dönemin en çok göze çarpan özelliği 

ip biçiminde radyal ve sarmal motifleri olan, elde biçimlendirilmiş kahverengi pişmiş 

toprak kaplar ve figürlerdir. Söz konusu olan dönemin adı seramiklerdeki bu 

bezemeden gelmektedir. Benzer bezemeler Kore’deki bazı yerleşimlerde de 

görülmüştür. Çağdaş dönemlerdeki kültürlerde seramik üretiminin tarımla birlikte 

ortaya çıktığı görülürken, burada henüz avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan 

toplulukların seramik kaplar üretmesi ilgi çekici bir noktadır. Bu dönemde klan 

düzeyinde birleşen toplulukların kısmen yerleşik düzene geçtikleri görülmüştür. Bu 

                                                 
4 Günay, a.g.e, s. 7. 
5 Günay, a.g.e, s. 7;Güvenç, a.g.e, s.63 
6 Günay, a.g.e, s. 9;Güvenç, a.g.e, s.64; Joan Stanley Baker, Japanese Art, Japonya 1988, s. 15. 
7 Güvenç bu kültürün başlangıç tarihi olarak M.Ö. 4000 gösterirken, Joan Stanley Baker, M.Ö. 11.000 
tarihini vermektedir 
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dönemde, örnekleri Sibirya’da da görülen çukur ev tipinde, üzeri otlarla kaplı dik 

çatılı konutlar inşa edilmiştir.8  

 

M.Ö. 300 ila M.S. 300 arasına tarihlenen Yayoi (Çeltik) döneminde, tarıma geçiş 

nedeniyle seramik kaplara olan ihtiyacın artmasıyla tekniklerin geliştiği ve çömlekçi 

çarkının kullanılmaya başlandığı görülür. Sulu çeltik ekiminin karmaşık prosesinin 

Japon adalarında yayılmaya başlandığı bu dönemin kaynağı olarak, Kore yoluyla 

Çin’den gelen bir kültür akımı gösterilir. Bu yolla, öncelikle kültür akımlarına daha 

yakın olan güney bölgelerde sulu tarım teknikleri yayılmış ve yaşam biçimi de 

değişmiştir. Bu dönemlere ait buluntulardaki bezeme motiflerinin, Altay dilleri 

konuşulan bölgelerdeki motiflere benzerliği saptanmış ve Mançurya’dan gelen ayrı 

bir kültür etkisinin de varlığı düşünülmüştür.9 Japon halkının bugün kullandığı dilin 

Yayoi döneminde olgunlaştığı düşünülmektedir.10 Bu dönemde bronz ve demirin 

işlenerek aletler ve silahlar üretildiği görülür. Ayrıca pek çok metal eşyanın da 

Çin’den ithal edildiği anlaşılmıştır. Bu dönemde anakara ile Japon adaları arasındaki 

ilişkinin giderek arttığı gözlenir. Tarımın yaygınlaşmasıyla sosyal yapı gelişir ve 

tabakalaşmaya başlamış, yeni meslekler ortaya çıkmış, yönetici sınıfı güçlenmiş ve 

güçlü klanlar çevresinde birleşen çok sayıda küçük devlet ortaya çıkmıştır. Tarımsal 

üretim nedeniyle ovalara taşınan yerleşmelerde evler artık direkler üzerinde fevkani 

olarak inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun temel nedeni, tahılların fare gibi 

zararlılardan korunması isteğidir. Bu direkli yapılar, daha sonra Shinto inancının 

tapınak formu haline gelmiştir. 11 

 

250 ila 538 yılları arasına tarihlenen Kofun Dönemi, anıt mezarlar ya da Tümülüsler 

dönemi olarak da anılmaktadır. Bu dönemde, uzunlukları 400 metreyi aşan ve Kofun 

adı verilen devasa tepe mezarlar görülmektedir. 7. yüzyıla kadar rastlanan bu 

mezarların çevresi, anahtar deliği, dört köşe ya da daire gibi çeşitli biçimlerdedir. 

İmparator veya siyasi güce sahip kişilere ait olan bu mezar yapılarından en büyüğü 
                                                 
8 Bu evler yere açılan dörtgen biçiminde bir çukurun dört köşesine saplanan taşıyıcı direkler ve otlarla 
kaplı dik kırma çatı örtüden oluşmaktadır. Bkz. Conrad Totman, A History of Japan, İngiltere 2000, 
s.26. 
9 Totman, a.g.e, s. 11. 
10 Güvenç, a.g.e, s. 64. 
11 Günay, a.g.e, s. 11. 



 7

İmparator Nintoku’ya ait olanıdır ve yapımı 20 yıl sürmüştür. Sembolik olarak 

iktidar ve statü göstergesi olan bu mezarların, Ata kültü ile doğrudan bağlantısı 

olduğu söylenebilir. Bu mezarların çevresine “Haniwa” adı verilen pişmiş toprak 

heykelcikler dizilmiştir. Nintoku’nun mezarı çevresinde 20.000 kadar heykelcik 

olduğu düşünülmektedir. Mezarların içinde silah ve zırhlar, aletler gibi çok çeşitli 

sunu eşyaları olabilmektedir.  Bu dönemde seramik üretiminin geliştiği ve fırınlama 

ısısının da 1000 C°’nin üzerine çıktığı anlaşılmıştır.12 Seramikler ve metal eşyalar 

üzerinde yine Orta Asya etkisiyle geldiği düşünülen grifon, palmet ve kıvrık dal 

süslemelerine rastlanmıştır. Bu dönemde görülen başka bir mezar tipi de dolmen adı 

verilen ve büyük blok taşlarla oluşturulan bir gömü yöntemidir. Bu dolmenlerin 

duvarlarına, boya ya da kazıma yöntemiyle insan ve hayvan figürleriyle bitkisel 

motiflerden oluşan duvar resimleri yapılmıştır.13 

 

Mezarlarda, Shinto inancında tılsımlı bir anlamı olan aynalar da mezarlara 

yerleştirilmiştir. Çeşitli dönem ve yerlerdeki bu mezarlarda bulunan aynaların aynı 

kalıptan çıktığı belirlenmiştir. 5. yy’ın ikinci yarısından sonra kofunlarda, atlar, 

koşum takımları ve çok sayıda silahın gömülmeye başladığı anlaşılmıştır. Ayrıca 

geleneksel figürlerden farklı at ve süvari biçiminde Haniwalar görülmeye başlanır. 

Bu değişikliklere kaynak olarak Kuzey Asya’dan gelen işgalci atlı–göçebelerin etkisi 

gösterilebilir. Ata kültünün ve ölümden sonra yaşam inancının bu denli 

yaygınlaşmasının nedeni de bu etkiyle açıklanabilir. Bu dönemden sonra Japonya’da 

at kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu döneme kadar dinsel ve toplumsal özellikleri 

öne çıkan yöneticilerin yerini askeri özelliği olan ve fetihlere çıkan yöneticiler 

almaya başlamıştır. Siyasi egemenlik arayışı ve daha çok toprak ihtiyacı nüfus artışı 

ile de orantılıdır. Bu dönemde içte başlayan yeni topraklar ele geçirme mücadelesi 

sonraları birleşik Japonya’nın temel amaçlarında biri olarak dışarı yöneltilmiştir.14 

 

Yamato bölgesindeki Yamato Klanı bu dönemden sonra kullandığı demir silahların 

üstünlüğü ile güçlenmiş ve Japon adalarında bilinen ilk birliği kurmuştur ve Kore ile 

                                                 
12 Günay, a.g.e, s. 11. 
13 Baker, a.g.e, s. 24. 
14 Günay, a.g.e, s. 12-13. 
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yoğun bir kültür alışverişine başlamıştır. Böylece Japon İmparatorluğu’nun temeli 

atılmıştır. Bazı araştırmacılar, bu klanın Moğol veya Türk soyundan olabileceğini 

söylemekte, hatta buların Göktürklerin ataları olabileceği düşünülmektedir. Bu teori 

Japon dilinin Ural-Altay dil ailesine benzerliğini açıklamaktadır. Ancak sanat da 

dahil olmak üzere kültürün büyük bir bölümü Çin etkilidir. Bu, tarihsel gelişim 

içinde Japon toplumsal bilincinin bir özelliği olarak kabul edebileceğimiz, çeşitli 

kültür etkilerinin bir kısmını tercih ederek ortaya bir sentez biçiminde Japon 

kültürünü çıkarma eğiliminin bir sonucu olabilir.15 

 

 

Bu dönemde Shinto inancının ortaya çıktığı ve geliştiği görülmektedir. Yaşam alanı 

olarak küçük bir coğrafya sunan Japon adalarında doğanın kültür üzerinde çok etkili 

olduğunun en açık işareti olarak, ülkenin en eski inanç bütünü olan Şintoizm 

gösterilebilir. Her canlı ve cansız varlığın birer ruha sahip olabileceği bu inanç 

sisteminde, tanrı ile insan ya da tanrı ile doğa arasında kesin bir ayrım yoktur. Her 

ruh birer “kami” (tanrı) olarak değerlidir. Örneğin insanlar da öldükten sonra 

tanrısallaşmaktadır ve Ailesini korumaya devam edebilir. Bu inanç bütününün 

temelinde, Japon halkının doğa öğelerine karşı duyduğu saygı, korku ya da güven 

gibi duyguların yorumlanması yatmaktadır. Ayrıca kaya, taş, kılıç, ayna gibi bazı 

eşyalara da kami özelliği yüklenebilmektedir. Shintoizm’e ait soyut inanışlar, 

tanrıların içinde oturduğuna inanılan makamları ya da kutsal nesnelerin saklandığı 

Shinto tapınaklarıyla somutlaşır. İçine girilmeyen bu yapıların dışında dua edilir ya 

da adaklar sunulur. Tapınakların bulunduğu kutsal alana çoğu zaman, “torii” adı 

verilen ve bir duvara bağlı olmadan ayakta duran tak biçimindeki kapılardan 

geçilerek girilir. Bir din olup olmadığı tartışılan ve binlerce tanrının bulunduğu bu 

inanç bütünü, Japonya’daki Budizm ve Hıristiyanlık inançlarıyla kaynaşık biçimde 

bir arada yaşamaktadır.16  

 

                                                 
15 Misiko Hane, Premodern Japan  - A Historical Survey, ABD 1991, s. 16-17 
16 Günay, a.g.e, s. 13; Hane, a.g.e, s. 17-18. 
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Milli birliğini kurmuş olan ve güçlenerek Kore’de üsler elde eden Japon Devleti, bu 

ülke ve dolayısıyla Çin ile olan ilişkilerini de güçlendirmiştir. 53817 yılında, 

Kore’deki Paekche Krallığı kanalıyla Konfiçyus’un öğretileri ve Budizm dini 

Japonya’ya girdi. Shinto inancının aksine ölümden sonra hayat vaat eden ve daha 

merhametli bir yapısı olan bu yeni inanış öncelikle, Budist yazmaları inceleme fırsatı 

bulan elit bir zümre arasında yayıldı. Çin’den alınarak adapte edilen yönetim biçimi, 

devlet kuralları, saray protokolü gibi kuralları kabul ederek uygulayan Prens 

Shotoku, kendisi de bir Budist rahibi olarak bu yen inanışı resmi din ilan etti. 

Shotoku’nun kurmuş olduğu Horyuji Tapınağı, Budizm’in Japonya’daki ilk önemli 

mabedi olmakla birlikte, dünyanın ayakta kalmış en eski ahşap yapısıdır.18 Bu 

düzenleme çalışmalarıyla Yamato idaresi de merkezi gücünü sağlamlaştırmış ve 

ülkenin genelinde reform gerçekleştirerek, 645 yılında Çin devlet biçimini resmi 

olarak uygulamaya koymuştur. Buna göre feodal toprak beyleri artık merkezi 

hükümete bağlı birer memur statüsünde olacaktır. 

 

Budizm’le birlikte gelen Budist sanatın uygulanabilmesi ve tapınakların 

süslenebilmesi için başlarda Kore’den çok sayıda mimar, heykeltıraş, ressam ve 

marangoz getirtilmiştir. Ayrıca Çin’den Budist sanat eserleri ve muhtemelen 

minyatürlü kitaplar ya da tomarlar büyük miktarlarda ithal edilmiştir. Japon 

mimarlığı için çok yeni bir plan tipine sahip Budist tapınak ve manastırlar, yine 

Çin’deki örneklerine uygun olarak inşa edilmiştir. Böylelikle, Orta Asya ve Hint 

kültürlerinden etkilenmiş Budist Çin kültürü ve sanatı tam anlamıyla Japonya’ya 

girmiştir. Öte yandan bu döneme ait olan ve Buda’nın hayatından sahneler içeren 

bazı minyatürlerde Hint ve Orta Asya Budist resimlerine benzer bir üsluba 

rastlanmıştır. Bu durum, güneyden geçerek Kore üzerinde Japonya’ya ulaşmış, 

Kuzey Hindistan ya da Uygur kaynaklı başka bir kültür akımının varlığına işaret 

etmektedir.19 

 

                                                 
17 Bu tarih bazı kaynaklarda 552 olarak geçmektedir; Güvenç, a.g.e, s. 68. 
18 Güvenç, a.g.e, s. 69. 
19 Baker, a.g.e, s. 33-35. 
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Shotoku reformundan sonra, sarayın sürekli yer değiştirdiği ve yeni başkentlerin 

kurulduğu Hakuho dönemi, 710 yılında Nara kentinin Japonya’nın ilk kalıcı başkenti 

olarak tasarlanarak kuruluşuna dek sürdü. Nara’da kurulan büyük saray ve resmi 

kurumlar kompleksi, merkeziyetçi devlet yapısı ve bürokrasinin hızlı işleyebilmesine 

uygun olarak tasarlanmıştır. Başkentin 794’te Kyoto’ya taşınmasına kadar süren ve 

Tempyo Dönemi olarak adlandırılan bu sürede, sanatın da merkezi haline gelen 

Nara’da, Japon kültür ve sanat yaşamının gelişerek en az Çin ve Kore sanatları kadar 

gelişmiş örnekler ortay koyduğu görülür. Bu dönemin sanatında dinsel temaların 

egemen olduğu izlenir.20 Eş zamanlı olarak Çin’de hüküm sürmekte olan yoğun 

süslemeci Tang sülalesi sanatı Japonya’da incelikten uzak olarak değerlendirilerek 

beğeni kazanmamıştır. Sanatın daha çok saray çevresinde geliştiği bu dönemde 

İmparatorun başını çektiği bir hareketle büyük Budist tapınakları inşa edilmiştir. Çin 

geleneğini olan İmparator Shomu’nun inşa ettirdiği Todajii Tapınağı, içinde bulunan 

dev tunç Buda heykeliyle dünyanın en büyük ahşap yapısı olarak 

nitelendirilmektedir.21 İnşa edilen tapınaklardaki duvar resimleri için Çin ve 

Kore’den sanatçılar getirilmiştir.22 Bu dönemde ayrıca, Budist dinine mensup 

merkezi yönetimli bir birlik kurulan Japon ülkesinde, İmp. Shomu’nun, Japon ruhunu 

yansıtan barış çağrısı ülke çapında etkili olarak izleyen Heian (Kyoto) döneminde 

(794 – 1185) iç barışın hüküm sürdüğü ve sanatsal gelişmelerin yoğunlaştığı 

gözlenir.23 

 

Ülkenin yönetim merkezi, yüklü miktarda harcamalar ve büyük bir iş gücüyle 

kurulan Nara kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kentinden ayrılarak, 784 yılında 

Nagaoka’ya taşındı. Nara kentinin terk edilmesinin nedeni olarak, imparatorun, 

sarayının çevresinde giderek güçlenen Budist tapınakların etkisinden kaçmak 

istemesi olarak yorumlanmaktadır.24 Nagaoka’da da Nara’daki plana benzer ancak 

daha geniş ölçekli bir başken tasarımı, ülkenin bütün kaynaklarının kullanıldığı ve 

yüz binlerce işçinin zorla çalıştırıldığı bir inşaat faaliyetiyle kısa sürede 

                                                 
20 Bradley Smith, Japan – A History in Art, Japonya 1964, s. 15 
21 Günay, a.g.e, s. 15 
22 Baker, a.g.e, s. 46. 
23 Güvenç, a.g.e, s. 70 
24 Hane, a.g.e, s. 44. 
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gerçekleştirilmiştir. İşlediği bir suç nedeniyle sürgüne gönderilen imparatorun 

kardeşinin ölmesi ve ardından genç veliaht prensin de hastalanması sonucu, devlet 

daireleri yeni başkente henüz taşınmışken, imparator başkenti bu “uğursuz” şehirden 

yeniden taşımaya karar vermiştir. Nara’nın kuzeyindeki Heian (Kyoto) yeni başkent 

olarak seçilerek 1184 yılına kadar bu konumunu sürdürmüştür. Böylece Japon 

tarihinde ve kültüründe Heian dönemi başlamıştır. Yeni başkentin bu sancılı seçim 

sürecinde falcılara danışılmış ve ölen kardeşin ruhunun huzur bulması için Shinto 

tapınaklarına adaklar yapılarak dualar edilmiştir. Burada kızgın kişinin bir “kami” ye 

dönüşen ruhuna duyulan inanç, devletin bütün kaynakları kullanılarak yeni 

oluşturulmuş dev bir saray kompleksi ve koca bir kentin terk edilmesini sağlamaya 

yetmiştir. Bu durum, animizm, doğa ve ata kültü kökenli eski Shinto inancının Resmi 

inanç Budizm olsa da güçlü biçimde sürmekte olduğunu göstermektedir.25  

 

Heian’da (Kyoto) kurulan ızgara planlı yeni kentin merkezinde saray ve devlet 

daireleri yer almıştır. Kentin çevresindeki tepelere ise Budist ve Shinto tapınakları 

yerleşmiştir. İlerleyen zamanlarda soyluların da saray çevresine taşınmasıyla bu 

dönemin sanat özelliklerini belirleyen güçlü bir saray aristokrasisi ortaya çıkmıştır. 

Çin sanatı, kültürü, gelenekleri ve saray yaşantısının benimsendiği bu dönemde 

saraylılar, törenler, sanat, edebiyat ve din konularıyla meşgul olmuştur. Sarayda 

düzenlenen seremoniler, görünüş, dekorasyon, giyim, davranış ve mimikler, hatta 

özel yaşam dahi belirlenmiş kurallara bağlanmıştır. Örneğin, kişisel imajın çok 

önemli olduğu aristokratlar arasında, yüksek sesle gülmek ayıplanan bir davranıştır 

Bu görünüş ve biçimler konusundaki hassasiyet, Japon bilincini derinden etkileyerek 

kalıcı bir özellik haline gelecektir.26 Sosyal sınıfların iyice belirginleştiği ve stabil 

hale geldiği bu dönemde kast benzeri sosyal bir düzen belirmiştir. Saray çevresinde 

her ne kadar Çin gelenekleri benimsenmiş olsa da Çin’de hâkimiyet sürmekte olan 

Tang Hanedanı ile olan ilişkiler kesilmiştir. 

 

Resimde “yamato-e” adı verilen özgün ve rafine bir Japon üslubu ortaya çıkmıştır. E-

makimono adındaki uzun tomarlara yapılan resimlerde tapınak öyküleri, ünlü bir 

                                                 
25 Günay, a.g.e, s. 17; Baker, a.g.e, s. 24. 
26 Hane, a.g.e, s. 47 
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kişinin ya da karakterin maceraları ya da günlük yaşamdan enstantaneler 

betimleniyordu. Bu dönemin heykel sanatının neredeyse tümünü, özellikle tapınaklar 

için üretilmiş, maden ya da ahşap Buda heykelleri oluşturmaktadır. Doğa sevgisinin 

dini bir boyut kazanmasıyla mimaride peyzaj önem kazanmaya başlamıştır. Budist ve 

Shintoist uygulamaların birbirini etkilemesiyle dini yapıların hepsinde kıvrımlı 

saçaklı çatılar ve kırmızı aşı boyası kullanılmıştır. 27 

Bu dönemde, Budizm’le birlikte Japonya’ya gelen Çin alfabesinin bir varyasyonu 

olan ve yine Çin alfabesi gibi sayıları onbinleri bulan, birer sözcüğü ifade eden 

“Kanji” alfabesinin yanısıra, özgün “Hiragana” ve “Katakana” alfabeleri 

geliştirilmiştir.28 Düzyazı ve şiir alanında ise günümüze kadar uzanan incelikli 

örnekler ortaya konulmuştur. Bunların arasında, dünyanın bir kadın yazar tarafından 

kaleme alınmış bilinen en eski romanı olan ve sarayda geçmekte olan bir aşk 

hikâyesini konu alan “Genji’nin Öyküsü” adlı yapıt da bulunmaktadır.29 Genji’nin 

öyküsünün resimlendiği tomarlarda, kahramanın doğaya, kiraz çiçeklerine, 

mevsimlere ve gökyüzünün güzelliğine hayranlığı vurgulanmıştır. Bu dönemde 

kurulan Budist tarikatlar da doğa sevgisini aşılamış, manastırlar çoğu zaman dağlara 

ya da ormanların içine kurulmuştur. Dini temaların ve saray yaşantısının egemen 

olduğu saray sanatının yanısıra, dağlarda kurulan büyük Budist manastırlarında, 

keşişler daha mistik konular yansıtan yeni bir sanat biçimi ortaya koymuşlardır.30 Bu 

dönemin en büyük iki manastırını, dönemin önde gelen dini liderleri olan Saicho 

(767 – 822) ve Kukai (774 – 835) kurmuşlardır.31  

 

Bu dönemde sarayla akrabalık ilişkisi olan ve gitgide zenginleşen ailelerin gelişerek 

kendi askeri birliklerine sahip olmaya başladığı izlenir. Bunda, derebeyi gibi 

davranan yerel yöneticilerin, merkezi idarenin kontrolünün azalmasıyla bağımsız 

hareket etmeye başlamasının da etkisi bulunur. Aynı zamanda klan adı olan 

soyadlarıyla anılan bu aileler imparator üzerinde himaye ve otorite kurmak için 

birbirleriyle mücadele içine girmiştir. Bunların arasında en önemlileri Fujiwara, 

                                                 
27 Günay, a.g.e, s. 18-19 
28 Hane, a.g.e, s. 49. 
29 A.e, s. 44-47. 
30 Güvenç, a.g.e, s. 71. 
31 Baker, a.g.e, s. 60. 
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Taira ve Minamoto aileleridir. Bu ailelerin müdahaleleriyle imparatorlar tahttan 

indirilmiş, yerlerine küçük yaşta prensler getirilerek, naiplik ya da danışmanlık gibi 

sıfatlarla imparatorluk kontrol altına alınmıştır.32 Daha sonra ortaya çıkacak olan 

“shogun” idaresinin benzeri olan bu uygulamaların yanında, Şinto inancına göre 

güneş tanrıçası Amaterasu’nun soyundan gelmekte olan ve “Güneş’in Oğlu” sıfatıyla 

anılan imparatorluk makamı sembolik de olsa korunmuştur.  

 

Merkezi iktidarın ve devlete bağlı askeri güçlerin zayıflamasıyla, kontrol ettikleri ve 

vergi topladıkları tarım topraklarını korumak isteyen valiler ve toprak sahipleri, 

askeri görevler ve güvenliğin sağlanması için yerel beyler ve altlarındaki birliklerden 

oluşan milisleri kullanmışlardır. Korunma talep eden çiftçiler ve diğer halk da 

giderek güçlenen bu savaşçı beylerin liderliğini kabul etmiştir. Bu liderlerin 

çevresinde zaman içinde, yönetimin kan bağı olan kişilere devredildiği klan 

oluşumları ortaya çıkmıştır. Samuray adı verilen savaşçı sınıfı da bu dönemde 

doğarak, Japon kültürünün önemli ve ilgi çekici bir öğesi haline gelmiştir. Elindeki 

askeri gücü giderek eriyen merkezi yönetim, bazı isyanlarda, bu klan liderlerinden ve 

ellerindeki güçlü birliklerden yardım istemiştir.33  İmparatorluk makamını kontrol 

edebilmek için birbirleriyle ve Fujiwara ailesiyle mücadele eden Minamoto ve Taira 

aileleri, bu dönemin önemli klanları arasındadır.  

 

Ayrıca, o dönemde Japonlar’ın barbar olarak nitelendirdikleri, farklı bir etnik kökene 

ait olan Ainu halkı Honshu adasından kovularak kuzeydeki Hokkaido’ya doğru 

sürülmüşlerdir. Japonlardan antropolojik ve kültürel olarak oldukça farklı olan 

Ainu’ların Okyanusya kökenli bir halk oldukları düşünülmektedir. Bu toplumda, 

Sibirya ve Orta Asya’dakine benzer, Shinto geleneklerinin de etkilerinin görüldüğü 

bir tür Şamanizm inancı izlenmektedir. Günümüzde Ainu halkından oldukça küçük 

bir nüfus kalmıştır.34 

 

                                                 
32 Günay, a.g.e, s. 17. 
33 Hane, a.g.e, s. 58 
34 Günay, a.g.e, s. 17;Güvenç, a.g.e, s. 71. 
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1185–1334 yılları arasındaki dilime Kamakura Dönemi adı verilmektedir. Daha 

önceki dönemde Taira klanını safdışı bırakarak ülkenin en güçlü ailesi olan 

Minamoto ailesinin lideri Yoritomo, yönetimi ele geçirmiş ve imparatorun zorunlu 

izniyle kendisine verilen “Shogun” (general) ünvanıyla diktatör olmuştur. Bu 

dönemden sonra, İmparator Meiji’nin tahta çıktığı 1868 yılına kadar Japonya’yı 

shogunlar yönetmiştir. Yoritomo yönetim merkezini Edo’nun (Tokyo) güneyindeki 

Kamakura’da kurmuş, sembolik imparator ise Kyoto’da bırakılmıştır.35 

 

Bu dönemde Kyoto’da aristokratik saray sanatı devam etmiştir. Öte yandan 

shogunun ülkeyi yönettiği Kamakura, Japonya’nın pratikteki merkezi konumuna 

gelmiştir. Burada, Hocoki okulunun başını çektiği, samuray ruhuna ve yaşam 

biçimine uygun daha yalın bir sanat ve kültür biçimi yayılarak incelikli ve daha 

feminen saray sanatının yerini almaya başlamıştır.36 İdealist Buda tasvirleri yerine 

gerçek kişiliklerin portreleri tercih edilmeye başlanmıştır. Ayrıca savaş sahnelerinin 

ya da önemli kişiliklerin hayatlarının detaylı aşamalar halinde detaylı olarak 

verildiği, genellikle günümüz çizgi roman anlayışına yakın bir anlatım biçimine 

sahip, “e-makimono” olarak adlandırılan tomarlar bu dönemde yaygınlık 

kazanmıştır. Bu gibi tomarlarda yer alan doğa manzaralarının daha gerçekçi hale 

geldiği tomarlarda hayvan figürleri de yer almaya başlamıştır. Söz konusu tomarlar 

çoğu zaman 12 metreyi aşan ölçülere sahiptir.37 Öykücü özellikleriyle bu tomarların, 

II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve “manga” adı verilen, modern Japon çizgi 

romanlarına kaynaklık eden unsurların birisi olduğu düşünülebilir. 

 

Bu dönemin en saygın sosyal sınıfına üye olan samurayın, Resim, kaligrafi, tiyatro, 

yazarlık, şairlik gibi sanat dallarının birinde ya da birkaçında usta olması gerektiği 

kabul görmüştür. Savaşçı sınıfının kazandığı önem ile birlikte,  Heian döneminde 

gelişen zırh ve kılıç yapma sanatının doruğa çıktığı görülmektedir. Kamakura 

döneminde bu zanaatların öğretildiği okullar açılmıştır.38 Erdem ve bilgelik sahibi, 

                                                 
35 Hane, a.g.e, s. 64-65. 
36 Güvenç, a.g.e, s.72. 
37  Hane, a.g.e, s. 82. 
38 Günay, a.g.e, s. 68; Hakan Kaplan – Tolga Aşkalli, Samuray, İstanbul  2004, s. 136-137; Hane, 
a.g.e, s. 83 
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bağlılık ve adanmışlığın simgesi, cesur ve adil samuray kişiliğinin yükselen bir değer 

haline geldiği bu dönemde, yine benzer düşünce ve felsefe yapısına sahip olan Zen 

Budizmi’nin de büyük ölçüde yayıldığı görülür.39 Bir tarikat ya da din olmayan Zen 

inancı temel olarak meditasyona ve içsel aydınlanmaya dayanmaktadır. Bu dönemde 

bir Zen okulu açan keşiş Eisai’nin, Çin’den getirdiği çay da ilk defa ekilmiş ve 

törenlerde içilir olmuştu.40 Ayrıca doğa manzaralarının simgesel olarak 

canlandırıldığı küçük Zen bahçeleri de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu uygulama, 

daha önceki kültür etkilerinde de benzerlerini gördüğümüz, dışarıdan alınan bir 

öğreti ya da kültür öğesine, Japon doğa anlayışının katılarak yeni uygulamalar 

yaratılması olarak tanımlayabileceğimiz tutuma oldukça yerinde bir örnek teşkil 

etmektedir. 

 

Bu dönemde dışa kapalı bir tutum sergileyen Japonya’nın Kore ve Çin ile olan 

ilişkileri kesilmiştir. Böyle bir dışa kapalılık süreci, bugün incelemekte olduğumuz 

özgün Japon sanatı ve kültürünün oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. 

Hâlihazırda farklı bir kültür ve sanata sahip olan Japonya’nın bu dönemden sonra, 

Çin ve Kore’den büyük ölçüde farklılaşmaya başladığı gözlemlenebilir. 

 

12. yüzyılda Orta Asya’da güçlenen Moğollar Çin’i işgal etmiş, 1260 yılında ise 

Kubilay Han, Çin tahtına oturmuştur. Kubilay’ın Çin İmparatoru olarak diplomatik 

ilişki kurmak istediği Japonya’ya gönderdiği mektuplar bilinçli bir şekilde yanıtsız 

kalmıştır. Bunun üzerine Japonya üzerine büyük bir donanma ile sefer çıkan 

Moğolların 1274 ve 1280 yıllarında denizden yaptıkları saldırılar iki büyük tayfun 

nedeniyle sonuçsuz kalmış ve donanmaları yok olmuştur. Ülkelerini işgalden 

koruyan bu tayfunlara Japonlar “Kamikaze” ( Tanrı rüzgârı) adını vermişlerdir.41 

 

İkiye bölünmüş bir yönetim sistemini izlendiği Kamakura döneminin ardından, başa 

geçen shogun Ashikaga, iki yönetimi uzlaştırarak birleştirmek istemiş ve imparator 

kısa bir süre için yeniden tahta çıkarılmıştır. Ancak kısa süreli bu değişikliğin 

                                                 
39 Kaplan – Aşkalli, a.g.e, s.65-77; Hane, a.g.e, s.81. 
40 Günay, a.g.e, s. 67. 
41 Güvenç, a.g.e, s.73; Günay, a.g.e, s. 20. 
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ardından ülkeyi Muromachi’den yöneten Ashikaga yeniden shogun olmuştur. 1573’e 

kadar süren ve Ashikaga ya da Muromachi adıyla anılan bu dönemde Japonya kanlı 

iç savaşlara sahne olmuştur. Evaletler ve aileler arasında süre gelen bu savaş ve kaos 

döneminde, çoğu zaman karışıklıktan yararlanarak güç kazanmayı amaçlayan beyler 

tarih sahnesine çıkmış ve bu da, çatışmaların sıklıkla yeniden körüklenmesine yol 

açmıştır.42 Bu savaşlardan shogun, imparator, tüccarlar, köylüler ve çiftçiler zarar 

görürken, samuray sınıfı ele geçirdiği ganimet ve topraklarla çoğu zaman karlı 

çıkmıştır. Japonya’nın yeniden dışa açıldığı bu dönemde Çin ile ilişkiler yeniden 

başlamış ve anakaradan gelen modalar Japon sanatı, kültürü ve yaşayışı üzerinde 

yeniden etkili olmaya başlamıştır. Dönemin başlarında, yönetim merkezinin taşındığı 

eski imparatorluk kenti Kyoto’da sanat ve kültür yeniden hayat bulmuştur. Ancak 

aileler ve klanlar arasında savaşlar ve çatışmalar nedeniyle şehir harabeye dönerek 

yaşanmaz hale gelmiştir. Bunun üzerine yeni gelişmekte olan şehirlere taşınan 

aristokrat ailelerle birlikte, sanat ve kültür de ülke çapında yayılarak halka inmiştir. 

Birbirleriyle savaşan ailelerin flamalarında, zırhlarında ve silahlarında görülen aile 

armaları bu dönemde ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır. Ekonominin canlandığı bu 

dönemde, Çin ile gerçekleştirilen deniz ticaretinde sanat eserleri ve ipek alınırken, 

Japonya dışında da ün kazanmış kılıçlar Çin’e ithal edilmiştir. Ayrıca Çin paralarının 

kullanılmaya başlanması da ekonominin çehresini değiştirmiş, bazı liman kentleri 

kurulmuş ve sermaye sahipleriyle tüccarların oluşturduğu bir orta sınıf doğmuştur.43 

Ayrıca kentlerde sanat ve meslek loncaları kurulmuştur. Yeni tarım teknolojilerinin 

ülkeye gelmesiyle topraktan alınan verim artırılmıştır.44 

 

Bu dönemde Çin’e giderek 10 ila 13. yüzyıllara arasında üretilmiş resimleri ve Zen 

sanatını inceleyen rahipler ve Çin’den Japonya’ya gelen sanatçıların etkileriyle 

tanınan kâğıt üzerine mürekkeple monokrom resimler, Japon resim sanatında “Sumi-

e” adındaki tarzın doğmasına yol açmıştır. Japonya’da oldukça geniş bir alana 

yayılan bu üslupta fırçanın tek ve kararlı hareketiyle oluşturulan, başta ve sonda 

yumuşak, ortada kısımlarda ise güçlü fırça vuruşlarının yarattığı belirgin çizgiler 

                                                 
42 Hane, a.g.e, s. 92-93. 
43 Günay, a.g.e, s. 69. 
44 Güvenç, a.g.e, s.73. 



 17

kullanılır. Bu nedenle resmin ve kompozisyonun uzun süre zihinde canlandırılması 

ve berraklaşması gerekir. Öncesinde bu tür bir meditasyon gerektiren bu biçimde 

fırça kullanımı, Çin, Japon ve Kore kaligrafi sanatlarıyla paralellik göstermektedir. 

Tamamen Zen felsefesinin bir ürünü olarak nitelendirebileceğimizi Sumi-e 

üslubunun konuları arasında doğa manzaraları, kuşlar, çiçekler ve insan figürleri 

bulunmaktadır. Bundan önceki dönemlerde gelişen Japon resim sanatının içerdiği 

doğa hayranlığı, asimetri, boşluk ve yalınlık gibi özellikler, Zen felsefesi ve Sumi-e 

üslubuyla örtüşmüştür.45 Bu üslupta eser vermiş sanatçıların çoğunluğunu manastır 

rahipleri ve samuraylar oluşturmuştur. Bu dönemde ayrıca Yamato-e adındaki özgün 

Japon resim tekniği, değişiklik ve gelişmelerle, ressamlık mesleğiyle geçinen 

sanatçılar tarafından “Kano Ekolü” üslubu altında sürdürülmüştür.46 

 

Önemli çay ustalarının yetiştiği ve okullar açtığı bu dönemde, bugün de devam eden 

biçimleriyle farklı çay töreni uygulamaları ortaya çıkmıştır. “Cha-Do” (çay yolu) ası 

altında başlıbaşına bir sanat dalı sayılan çay töreni de mekân düzenlemesi ve 

uygulamada yine Zen felsefesinden beslenmiştir. Dekorasyon, seramik, çiçek 

düzenleme sanatı (ikebana) peyzaj, giyim, şiir ve edebiyat, uygun bir çay töreni 

oluşturabilmek için tüm incelikleriyle kullanılmış ve geliştirilmiştir. Özelikle seramik 

sanatı, çay törenleriyle birlikte gelişerek, sade ve zarif örnekler ortaya koymuştur. Bu 

dönemde ayrıca, Ahşap maskları ve kendine özgü zengin kostümleriyle No 

Tiyatrosu’nun gelişimi de söz konusu olmuştur. Özellikle soylular ve samuraylar 

arasında gelişen bu sanatta kullanılan masklar, Japon heykelciliğinin önemli ürünleri 

arasında sayılmaktadır.47 Bir çeşit müzikal olarak tanımlanabilecek olan No’da oyun, 

şarkılar ve müzik eşliğinde, dansa benzer figürlerle sahneye koyulur. Her hareket ve 

jestin ayrı birer anlamı olduğu No tiyatrosunda sergilenen sahnelerde tamamen bu 

türe özgü sembolik anlatımlar bulunmaktadır. Oyunlarda Masklar ve giysilerin 

yanısıra Yelpaze de önemli bir aksesuardır.48 

 

                                                 
45 Hane, a.g.e, s. 103. 
46 Günay, a.g.e, s. 70; Hane, a.g.e, s.103,105-106. 
47 Hane, a.g.e, s.103-107; Güvenç, a.g.e, s.74. 
48 Güvenç, a.g.e, s.194; Günay, a.g.e, s. 77. 
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Japon kültürünü ve tarihini etkileyen önemli köşe taşlarından birisi olarak, 1543 

yılında bir Portekiz gemisinin Japon kıyılarına yanaşması sayılır. 1500’lü yıllardan 

bu yana Çin’e gelmekte olan Portekizliler, kaynaklara göre bir fırtına nedeniyle 

Kyushu kıyılarına sürüklenmiştir. Batılılarla doğrudan ticarete başlayan Japonlar bu 

dönemde ilk defa ateşli silahlarla tanışmışlardır. İspanyolların da Japonya’ya 

gelmesiyle batı ile henüz çok dar da olsa kültür köprüleri kurulmaya ve batıda 

Japonya tanınmaya başlamıştır. Birbirine karşı üstünlük sağlamayı amaçlayan klanlar 

arasında, oldukça tutulan yeni ateşli silahlar dolayısıyla batılılarla ticaret artarken, 

özellikle limanlarında etki sahibi olan ve birbirleriyle çekişen Portekizli ve İspanyol 

tüccarlar, savaşan klan liderlerine borç verecek kadar iç işlerine karışmaya 

başlamıştır. Ayrıca Katolik Cizvit rahibi Francis Xavier, Kyoto’ya kadar giderek 

ülkede Hıristiyanlığı yaymaya başlamıştır. Sayısı yüzbinlere ulaşan Hıristiyan 

toplumuna bazı önemli beyler de katılmıştır. Daha sonra gelen Hollandalı Protestan 

denizciler ise yalnızca ticaret ile ilgilenmiş ve misyonerlik hareketinin dışında 

kalmışlardır. 49 

 

 

1573 – 1603 yılları arasında sırasıyla shogun olarak ülkenin yönetimini ele geçiren 

Nobunaga, Hideyoshi ve son olarak İeyasu, ülkede Hıristiyanlığın yayılmasını 

durdurmak, Budizm’in güçlü etkisini kırmak, eski milli din olan Shntoizm’i 

güçlendirmek ve milli birliğe dayalı güçlü bir merkezi yönetim kurmak amaçlarıyla, 

özellikle Portekiz ve İspanyollara karşı harekâtlar düzenlemiştir. Bu dönemde adı 

geçen iki ülkeden gelen tüccarlara limanlar kapatılmış, Hıristiyanlığa karşı çok sert 

uygulamalar getirilmiş, işkenceler ve katliamlar yaşanmıştır. Budizm inancı ise 12 

tarikat altında toplanarak kontrol altına alınmıştır. Ülkedeki silahların çoğu 

toplatılmış ve shoguna bağlı düzenli bir hükümet ordusu oluşturulmuştur. Yalnızca 

Hollandalılar’a küçük bir limanda sınırlı ticaret yetkileri verilmiştir. Ülke dışındaki 

Japon kolonileri kapatılmış, dış ülkelerle bağlantılar çok sınırlı kalmıştır. Böylece 

                                                 
49 Güvenç, a.g.e, s.74; Günay, a.g.e, s. 72. 
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Japonya tarihte ikinci kez, bu defa çok uzun süren bir izolasyon dönemine 

girmiştir.50  

 

İeyasu Tokugawa’nın yönetiminde geçen bu döneme, shogunun bağlı olduğu ailenin 

adı dolayısıyla Tokugawa ya da yeni başkentin taşındığı Edo (Tokyo) dönemi 

denilmektedir. İmparator Meiji’nin yeniden tahta geçmesine kadar geçen yaklaşık iki 

buçuk asırlık bu dönemdeki shogunlar hep Tokugawa ailesinden gelmiştir. Yeni 

kurulan başkent Edo (Tokyo), shogunun teşvik etmesiyle gitgide gelişerek, kültür ve 

sanatın yeni merkezi haline gelmiştir. Burada kurulan merkezi yönetimin eyaletler 

üzerinde de güçlenmesi sağlanmıştır. Dışarısıyla ilişkilerini büyük ölçüde keserek 

shogunun arzuladığı iç bütünlüğe kavuşan Japonya’nın, yine de teknoloji ve kültür 

alanlarındaki dış yeniliklere açık olduğu gözlenir. Bu dönemde Avrupa’da ve dünyan 

geri kalanındaki gelişmeler izlenmiş ve ulaşılabilen yeni teknik bilgilere izin 

verilmiştir. Bunların arasında matbaacılık ve tıp alanındaki gelişmeler sayılabilir.51 

Toplum içerisindeki kast sistemi katılaştırılmış ve sınıflararası geçiş yasaklanmıştır. 

Ulusal kültür incelenmiş ve yüceltilmiştir. Özellikle geleneksel Japon sanatlarının bu 

dönemde son biçimlerini aldığı söylenebilir. Konut mimarlığında. Plan çeşitleri 

çoğalırken, işleve görünümden daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca top 

ya da tüfek gibi ateşli silahların savaşlarda kullanılmasıyla kale mimarisi değişmiş, 

Avrupalılardan edinilen tekniklerle alt bölümleri yığma taş olarak, daha masif ve 

yüksek yapılar haline gelmiştir.52  

 

Bu dönemde resim sanatının mimarlık ile bütünleştiği ve evlerin birer parçası olan ve 

“fusuma” adı verilen sürme kâğıt kapılara, konularını bitkiler, ağaçlar, çiçekler, 

kuşlar ve yırtıcı hayvanlardan alan resimler yapıldığı görülmektedir. Ayrıca manzara 

resimlerinin altın yaldızlı zeminler üzerine uygulanması da bu dönemde yaygınlık 

göstermiştir. Sumi-e üslubu devam ederken, tomarların yanısıra “byubo” adı verilen 

katlanabilir paravanlara da resimler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca “rimpa” adı 

verilen üsluptaki resimler, yine katlanabilir paravanlar üzerine aplike edilen kâğıt ya 

                                                 
50 Güvenç, a.g.e, s. 74-75; Günay, a.g.e, s. 73-74. 
51 Güvenç, a.g.e, s. 77. 
52 Günay, a.g.e, s. 75. 
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da ipek gibi yüzeylere, siyah konturlar, altın yaldız ve çeşitli renklerle yapılmaktaydı.  

Etkinliğini sürdürmekte olan Kano ekolü shogunun himayesi altında bu dönemde de 

sanatta etkili olmuştur. Güney Çin’den gelen bir üslup olan Nanga tekniğinde 

mürekkep ve ıslak hafif renkler kullanılmaktadır. Konularda da Çin resim sanatı 

etkileri taşıyan ve kaligrafi de içeren bu üslupta çoğunlukla idealist doğa 

manzaraları, şiirler ve özdeyişlerle birlikte kompoze edilmiştir. 53 

 

Edo döneminde ortaya çıkan başka bir sanat türü de “ukiyo-e” adı verilen ahşap 

baskı resimlerdir. “boşluktaki dünyanın resmi” ya da “geçen zamanın resmi” olarak 

tanımlanan ukiyo-e, orta sınıf arasında çok yaygınlaşmış ve Japon sanatları arasında 

köklü bir yer edinmiştir.54 Güçlü siyah konturlar ve pastel renklerin kullanıldığı bu 

üslupta derinlik ya da perspektif kaygıları gözetilmemiş, empresyonizmi andıran bir 

anlatım görülmektedir ki bu teknikteki manzaralara bakıldığında, bir daha 

tekrarlanmayacak özel anların resimlendiği görülmektedir. Ayrıca yaşanılan an 

üzerine odaklanan Zen felsefesi ile bu sanat türü arasında yine paralellik 

kurulabilmektedir.55 Tahta baskı ile çoğaltılabilen bu resimler öncelikle ressam 

tarafından siyah beyaz olarak çizilir ve renkler not edilir. Daha sonra kalıpçı 

tarafından her renk için ayrı bir tahta kalıp hazırlanır. Son aşamada baskıcı tarafından 

kâğıda basılır. Başarılı bir ukiyo-e çalışması, bu üç sanatçının ortak ve senkronize 

çalışmasından geçmektedir. Bu türün konuları, manzaralar, günlük yaşam, aşk 

sahneleri, kadın ve erkek portreleri, kuşlar, çiçekler, hayvanlar gibi çok geniş bir 

yelpazeye sahiptir. 18. yüzyılda gelişen bu sanat dalında, 19.yüzyılda da rafine 

örnekler verilmiştir. Bunlar arasında en tanınmış ustalar, “Fuji Dağı’nın 36 

Görünümü” adlı albümüyle Hokusai ve “Tokaido’nun 53 Durağı” adlı serisiyle 

Hiroshige’dir. 56 

 

Tiyatroların önemli yer tuttuğu Edo toplumunda, soylular arasında devam eden No 

tiyatrosunun yanısıra, daha çok orta sınıf tarafından tutulan Kabuki tiyatrosu da 

önem kazanmıştır. Daha yalın ve gerçekçi bir anlatıma sahip bu tür konularını 

                                                 
53 A.e., s. 74-78. 
54 Hane, a.g.e, s.175; Baker, a.g.e, s. 186. 
55 Güvenç, a.g.e, s. 78; Günay, a.g.e, s. 78.  
56 Baker, a.g.e, s. 186-188; Hane, a.g.e, s. 177-179. 
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önceleri din ve kahramanlık öykülerinden almış, daha sonra güldürü ve cinsellik 

unsurları da eklenmiştir.57 Bu nedenle Edo döneminde kadınların rol alması 

yasaklanınca erkekler kadın rollerini oynamaya başlamıştır. Daha ağırbaşlı ve 

aristokrat kimliği olan No tiyatrosu gibi Kabuki’de de bu kez daha renkli olarak 

maskeler ve yine çok renkli kostümler kullanılmıştır.58  

 

Japonya’nın dışarı kapalı olarak geçirdiği Edo dönemi boyunca, yabancı ticaret 

gemilerinin Japon kıyılarına yaklaşması engellenmiş, yaklaşmaya cüret edenlere ise 

ateş açlmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise, hiç de uzak olmayan Rusya ve Çin gibi 

çevre ülkeler ile Çin’i işgal eden İngilitere ve uluslararası sahnede rol almaya 

başlayan Amerika gibi batı ülkeleri, Japonya’ya ulaşarak ticaret kapılarını aralamak, 

hatta kontrol altına almak istiyordu. Batının güçlendiğinin ve kendilerinin de 

izolasyon döneminde teknolojik ve askeri bakımlardan geri kaldığını fark eden Japon 

aydınları ve düşünürleri arasında yenilenme, çağdaşlaşma fikirleri yeşermeye 

başlamıştı. Bu konuda farklı sesler ve muhalifler olsa da, ortaya çıkma fikirlerin 

hiçbirisini ulusalcılık ilkesinden ayrılmadığı görülmektedir. İmparatorun başını 

çektiği ulusal çağdaşlaşma çevresinde birleşen klanlar ve aileler shogun idaresine 

başkaldırmıştır. Kanlı savaşlar sonucunda, 700 yıllık shogun idaresinden sonra 1867 

yılında genç İmparator Meici yönetimi ele almıştır. Batı ülkelerine benzer meşruti bir 

hükümet ve kabine kurulmasının ardından resmi ve modern bir ordu oluşturulmuş, 

bunun için batı ülkelerinden askeri danışmanlar çağırılmış ve modern silahlar satın 

alınmıştır. Öte yandan samuray sınıfı da ortadan kaldırılmış, bu durum önemli 

isyanlara neden olmuştur.  

 

Batı teknolojisini ve yaşam biçimlerini öğrenen Japonya hızlı bir çağdaşlaşma 

sürecinden geçerek kendi sanayisini kurmuş ve uluslar arası arenada tek başına 

ayakta duracak hale gelmiştir. Sanayileşmenin getirdiği artan hammadde ihtiyacı ve 

daha fazla toprak isteğiyle yayılmacı bir siyaset gütmeye başlayan Japonya, Kore ve 

Çin ‘i işgal etmiştir. Zaman içinde askeri yatırımlara fazlaca kaynak ayırmaya 

başlayan Japonya güçlü bir donanmaya sahip olmuş ve neredeyse bütün dünyayı 

                                                 
57 Hane, a.g.e, s.174- 175. 
58 Günay, a.g.e, s. 77. 
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kaplamış olan II. Dünya Savaşı’nda Amerika’ya savaş açmıştı. Bu yayılmacı politika 

ve askeri güç düşüncesinin arkasında, 20. yüzyıl başlarından itibaren yönetime etki 

etmeye ve hükümeti ele geçirmeye başlayan militaristlerin olduğu söylenebilir. II. 

Dünya Savaşı’ndan, çok büyük kayıplarla yenik ayrılan Japonya için artık “savaş 

sonrası” olarak anılan yeni bir dönem başlamaktadır. Meici’den sonra ikinci bir 

kalkınma ve toparlanma harekatının ardından Japonya, ekonomi ve modernizm 

açısından bugünkü güçlü halini almıştır.  

 

II. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan ulusal akımlarla, geleneksel Japon sanatlarının 

incelenmeye alındığı ve yeniden canlandırıldığı görülmüştür. Halihazırda, 

shogunların idaresinde yaklaşık 700 yıl süren izolasyon döneminde, farklı 

dönemlerde ortaya çıkan sanatlar, kalitesinden ve yaygınlığından hiçbir şey 

kaybetmeden hayatta kalmıştır. Günümüzde de bu geleneksel sanatlara olan ilgi 

kısmen azalmış olsa da devam etmekte ve yaşatılmaktadır.  

 

Öte yandan batılılaşmayla birlikte ülkeye giren Avrupa sanat akımları ve yağlıboya 

gibi teknikler geleneksel sanatların üslup özelliklerinde pek etkili olmamış ve 

birbirinden ayrı tutulmuşlardır. Savaş öncesi bazı değişikliklerle birlikte gelişen 

geleneksel resim sanatı “Nihonga” (Japon’a ait) adıyla anılır olmuştur. Geleneksel 

sanatlarda görebileceğimiz batılı etkiler, genellikle “ukiyo-e” (ahşap baskı) 

yapıtlarında konu olarak ele alınan batılı gemiler ile batılı giysiler içinde kadın ve 

erkek figürleri gibi öğelerle sınırlı kalmıştır. Savaş sonrasında ise yeniden ayağa 

kalkmaya ve modernleşmeye çalışan Japonya’ya güçlü, hızlı ve yoğun bir Amerikan 

kültürü akımı izlenir. Ayrıca savaşın ve atom bombalarının bıraktığı korkunç etkiler 

ve modern çağın öncü sanat akımları, “Butoh” gibi ekspresif sanatların da ortaya 

çıkmasına olanak vermiştir. Temelinde dans içeren bir performans sanatı olan Butoh, 

anarşist bir ifadeyle modern sisteme başkaldıran, tabuları yıkmaya çalışan ve içsel 

dünyayı, kalıplaşmış mimiklerden sıyrılarak ifade etmeye çalışan bir sanat dalı 

olarak, daha çok 60’lı yıllarda, öğrenciler arasında yaygınlaşmıştır. Butoh 

gösterilerinde dansçılar yüzlerini tamamen beyaza boyar ve beyaz kıyafetler giyer. 
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Yüzlerinde ölümü çağrıştıran bir makyaj da bulunur. Buradaki sembolik anlatım, 

atom bombası sonrası yağan beyaz kül ve kitlesel ölümleri ifade eder.59 

 

Günümüzde çağdaş Japon sanatçıları, tasarımcılar ve mimarlar, küresel sanat ve 

tasarımda önemli rol oynayarak büyük bir itici güç oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Jean Viala, Butoh: Shades of Darkness, Tokyo, 1988, s.10-11,17. 
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1.2. Tarihi Gelişim İçinde Osmanlı Minyatür Sanatı 

 
 
Eski Türk kaynaklarında “nakış” ya da “tasvir” olarak kullanılan, dilimize Latince 

“miniare” kökünden türeyerek “minyatür” olarak geçen resimler genel anlamıyla el 

yazma kitaplarda anlatılan olayları resim diline aktaran görsel malzemeye denir.  

 
Türk minyatürünün bilinen ilk örneklerine 8. ve 9. yüzyıllara ait Uygur şehir 

merkezlerinde rastlanmaktadır. Turfan bölgesinde Hoço, Bezeklik, Sorcuk gibi 

Uygur merkezlerinden ele geçen söz konusu minyatürlerde genellikle Maniheizm 

dininin anlatıldığı kısmen dini, kısmen günlük hayat sahneleri dikkati çeker. 

Bunlardan Hoço’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan iki örnekte Uygurların Mani 

dinini kabul edişi, dinsel metinleri kopya eden Uygur kâtipleri ve Mani ayinine 

katılan Uygur rahipleri betimlenmiştir.60 Bunun yanında İslam minyatürlerinde 

görülen taht ve eğlence sahnelerine benzer kompozisyonlar görülür.61 Uygur 

minyatürlerinde görülen figürlerin uzun saçlı, dolgun yanaklı, küçük ağızlı, çekik 

badem gözlü özellikleri ile şematik doğa betimlemeleri Orta Asya’ya özgü bir üslubu 

ortaya koyar. İlk Türk minyatürlerinin Uygur dönemine tarihlenmesinde Mani 

dininin etkisi büyük rol oynamıştır. Mani öğretisinin güzel sanatlara dayanması, 

kendisinin udu keşfetmesi ve bir ressam olması62 Uygur resim sanatının gelişimini 

etkilemiştir.  

 

Uygurların geliştirdiği minyatür sanatı İslamiyet’in kabulünden sonra devam 

etmiştir. İslamiyet’in erken dönemlerinde tasvir yasağı olmadığı, özellikle günümüze 

ulaşan Emevi dönemi anıtsal yapılarını süsleyen natüralist üslupta resim örnekleriyle 

kanıtlanmaktadır. Bunun yanında çeşitli arkeolojik buluntular ve kaynaklar bu 

kanıtları desteklemektedir. Ancak 9. yüzyıldan sonra belirgin bir yasaktan söz 

edilebilir. Kur’an-ı Kerim’de kesin bir tasvir yasağından bahsedilmemesine rağmen, 

bazı ayetlerin tartışmalara yol açmasından sonra ortaya çıkan hadisler tasvir yasağını 

                                                 
60 Banu Mahir, Türk Minyatür Sanatı,  İstanbul 2004, s. 31. 
61 Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara 1995, s.8. 
62 A.e., s. 7. 
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keskinleştirmiştir. 63 Bunun sonucunda İslam sanatında anıtsal resim yasaklanmış, 

ancak bu yasak tasvir sanatlarının el yazma kitap örneklerinde zengin bir ifade 

bulmasına yol açmıştır.  

 

İslam minyatürünün erken örnekleri arasında 9. yüzyılda Halife Memnûn zamanında 

Geç Antik dönem kitaplarının Arapçaya çevrilen kopyaları bulunur. Resimleriyle 

birlikte ele alınan bu antik dönem resimli kopyalarından yalnızca 11. yüzyıl Selçuklu 

dönemine tarihlenen örnekler günümüze gelebilmiştir.64 Geniş bir coğrafyaya yayılan 

Selçuklu döneminde “Selçuklu resim üslubu”nu oluşturan eserler bilim ve edebi 

konular olmak üzere iki grupta yoğunlaşmış, Uygur, Helenistik, Bizans ve Sasani 

etkileriyle şekillenen örnekler Anadolu minyatürünün hazırlayıcısı olmuştur. 

 

12. yüzyılın ilk yarısından 13. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Anadolu’da Artuklular, 

günümüze gelen örneklerin de desteklediği gibi, el yazma kitapların resimlenmesine 

önem vermiş, bu konuda Diyarbakır önemli bir merkez olmuştur.65 Anadolu 

Selçukluları döneminden çok az minyatürlü yazma günümüze gelebilmiştir. Bu 

dönemin en önemli minyatürleri Varka ve Gülşah adlı, mesnevi tarzında yazılmış 

kitapta yer alır. Eserin metni 7. yüzyılda yaşamış bir Arap şairinin öyküsüne dayanır. 

11. yüzyılda Ayyuki tarafından Farça yazılarak Gazneli Mahmud’a sunulmuştur.66 

Konya’da 13. yüzyıl başlarında Hoylu Abdülmümin bin Muhammed adlı nakkaş 

tarafından resimlenen eserde öykü Hz. Muhammed zamanında Arap kabileleri 

arasında geçer. Kardeş çocukları67 olan Varka ile Gülşah arasında yaşanan hazin aşk 

öyküsünün anlatıldığı kitapta 71 adet minyatür bulunur. Frizler halinde bir film şeridi 

andırır biçimde tasarlanan kompozisyonlar ince bir çerçeveyle sınırlandırılmıştır. 

Minyatürlerin üslubu Büyük Selçuklu dönemi ve 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu 

dönemlerinin çini, seramik ve maden sanatı eserleriyle benzerlik gösterir. İnsan 

figürlerinin yuvarlak yüzlü, çekik gözlü, uzun örgülü saçlı ve küçük ağızlı fiziksel 

özellikleri, natüralist üslupta ele alınan hayvan figürleri ve şematik doğa 

                                                 
63 Mahir, a.g.e.,s.16; İnal, a.g.e., s.12. 
64 İnal, a.g.e., s.18; Mahir, a.g.e.,s.32. 
65 Zeren Tanındı, Türk Minyatür Sanatı ,Ankara 1996, s. 3. 
66 İnal, a.g.e., s.49. 
67 A.e., s. 49. 
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betimlemeleri minyatürlerin ana özelliklerindendir. Kompozisyonlarda simgesel 

özelliklere yer verildiği görülür. Örneğin hayvanlardan tavşan şansı, tilki zeka ve 

kurnazlığı, köpek cahilliği, kedi nankörlüğü, horoz cömertliği ve yakışıklılığı, 

çekirge yalnızlığı simgeler.68  Türk, Orta Asya, Hint ve Çin etkilerini sentezleyen 

minyatürler Anadolu Selçuklu kültür tarihi açısından önemli belgeler niteliğindedir.  

 

Anadolu Selçuklu dönemine ait bir diğer eser 1271-72’de Aksaray ve Kayseri’de69  

Nasreddin Sivasi tarafından yazılan bir Astroloji Kitabı’dır. Eserin minyatürleri İç 

Asya’dan alınan etkilerle Bizans resminin etkilerini birleştirir. 70   

 

Osmanlı minyatür sanatının erken örnekleri hakkındaki bilgiler yalnızca bazı yazılı 

kaynaklardan öğrenilmektedir. Kaynaklardan Edirne Sarayı’nda bir sanat atölyesinin 

varlığı öğrenilmektedir.71 Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul alındıktan sonra, 

“Yeni Saray”da Ehl-i Hiref adlı sanat ve zanaatkârlar örgütü oluşmaya başlar. Ehl-i 

Hiref örgütünün bir bölüğü olan nakkaşlar tasvir, tezhip işlerinin yanında pek çok 

sanat eserinin süsleme programından sorumluydular. 

 

Topkapı Sarayı’nda bulunan ve Fatih Sultan Mehmed dönemine tarihlenen “ Fatih 

Albümü” adlı derlemede yer alan, araştırmacıların Orta Asya’da Türkistan’da 

yapıldıkları yönünde fikir birliğine sahip olduğu resimlerin üslubu Osmanlı minyatür 

sanatının gelişimini etkilemiştir. Mehmed Siyah Kalem imzasının rastlandığı söz 

konusu resimlerin bazıları ipek bazıları kaba Çin kâğıdına yapılmıştır. Siyahın 

tonları, yer yer mat kırmızı, mavi ve sarı gibi az sayıda renkle çalışılan resimlerde 

konu bakımından iki grup dikkati çeker. İlk grupta insan ve hayvan karışımı devler 

çeşitli pozisyonlarda verilmiştir. Bu figürlerin Şamanizm’le yakın ilişkide oldukları 

anlaşılmıştır. İkinci grupta göçebe bozkır insanlarının yaşamlarından kesitler 

canlandırılmıştır. 72 Uzak doğu etkilerinin hissedildiği, figürlerin belli bir hacim 

                                                 
68 Tanındı, a.g.e., s. 6. 
69 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 2005, s. 367. 
70 Nurhan Atasoy, “Minyatür Sanatı”, Güzel Sanatlar Ders Notları, İstanbul 1999, s.84. 
71 Filiz Çağman-Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, İstanbul 1979, s. 53. 
72 A.e., s.32. 
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kazandığı, çizgisel ve ifadeci yaklaşımlarıyla bu eserler benzersiz bir üslubu gözler 

önüne serer. 

 

Fatih Sultan Mehmed döneminde sarayda yoğun bir resim faaliyetinin başlatıldığı 

kabul edilir. Osmanlı resimli yazmalarının bilinen en erken örneği Amasya’da 

1416’da Tâcuddin İbrahim b. Hızır Ahmedi’nin İskendernâmesi’dir. Eser 

Makedonyalı Büyük İskender’in yaşam öyküsü, tarih, coğrafya ve gök bilimi gibi 

konuları içerir.73 Ahmedi’nin İskendernâme’sinin bu dönemde çok sayıda kopyası 

yapılmıştır. Bunun nedenleri arasında 15. yüzyılda Anadolu’da Türkçe kullanımının 

yaygınlaşması ve Fatih Sultan Mehmed’in kendisini Büyük İskender’in kahraman 

kişiliğiyle özdeşleştirmesi gösterilmektedir.74 Fatih dönemine tarihlenen diğer önemli 

eserler arasında, Edirne’1455-56’da hazırlanan, Timurlu Şiraz etkileri ile erken 

Osmanlı resmi özelliklerini birleştiren Dilsüznâme; 1465’te Amasya’da hazırlanmış 

olan, çeşitli cerrahi müdahaleleri ve kullanılan aletleri gösteren, çizgisel, açık ve 

yalın bir ifadeyle taşraya özgü bir üslupla sunan Cerrâhiyetü’l-Hakaniyye örnek 

gösterilebilir. 

 

Kültür ve sanata ilgili olan Fatih Sultan Mehmed’in Batılı bazı sanatçıları saraya 

davet etmesi Osmanlı minyatür sanatına farklı bir boyut kazandırmıştır. Napoli’den 

Ferdinand tarafından 1460-70’li yıllarda İstanbul’a gönderilen Constanzo da Ferrara, 

bir yüzünde padişahın büst portresi, diğer yüzünde at üstünde betimi olan bronz bir 

madalyon yapmıştır. Büst portrenin Sinan Bey’e atfedilen bir kopyasının yapılması 

Batılı sanatçıların Osmanlı nakkaşları üzerindeki etkileri yansıtması bakımından 

önemlidir.75  Osmanlı minyatüründe Batılı etkilerin kaynakları konusunda,  erken 

rönesans resminin ünlü ressam ailesinden Gentile Bellini önemli bir yer tutmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmed’in bronz dökümcü ile heykeltraş istemesi üzerine 1479-80’de 

Dükalık tarafından Venedikli Gentile Bellini bir heykeltraşla İstanbul’a gönderilir.76 

Fatih Sultan Mehmed’in portresini yapmış, ardından Mısır’a gitmiştir. Daha çok 

panoramik resimleriyle tanınan sanatçının bazı önemli resimleri bu doğu gezisi 

                                                 
73 Serpil Bağcı vd., Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul 2006,s.21. 
74 Mahir, a.g.e., s.42-43. 
75 Mahir, a.g.e., s.46. 
76 Tanındı, a.g.e., s.11. 
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dönemine aittir. Söz konusu eserleriyle ilk oryantalist ressamlar arasına girmiştir. 

Onun oryantalist figürleri, Dürer başta olmak üzere birçok Batılı sanatçıya örnek 

olmuştur. Günümüzde Londra National Gallery’de bulunan Fatih Portresi’nde bir 

kemer düzenlemesi içinde profilden gösterilen padişah, fiziki hatalarıyla 

gösterilmiştir. Başında sarığı ve kaftanıyla verilen bu “Doğulu” figürün içinde 

gösterildiği kemer düzenlemesi Venedik mimarisine özgü detaylara sahiptir. Böylece 

resim adeta bir Doğu-Batı sentezini ortaya koymaktadır. Resmin sağ alt köşesinde 25 

Kasım 1480 tarihi okunmaktadır. 

 

Bellini’nin Fatih Portresi kuşkusuz Osmanlı nakkaşları üzerinde etkili olmuştur. 

Sinan Bey77 adlı bir nakkaşa mal edilen Fatih’in Gül Koklayan Portresi bu etkinin en 

yakın takipçisidir. Bağdaş kurmuş oturur biçimde verilen padişahın gözleri uzaklara 

dalmış elindeki gülü koklamaktadır. Yüzdeki ve kaftandaki gölgelendirmeler 

Bellini’nin etkileri ortaya koymaktadır. Böylece Doğulu ve Batılı üsluplar bir Türk 

sanatçısın kaleminde sentezlenmiştir.  

 

Osmanlı Sarayına gelen Batılı sanatçılar ve Batı eğitimi aldığı sanılan Sinan Bey’in 

Osmanlı resim sanatına katkıları ayrıca 19. yüzyıla kadar etkin olan Padişah 

Portreciliği geleneğini doğmasını sağlamıştır. 78 

 

Fatih dönemi minyatürü Doğulu kaynaklardan da yoğun olarak beslenmiştir. Bu 

dönemde, Akkoyunlular’la ilişkiler neticesinde İsfahan, Şiraz ve Tebrizli sanatçılar 

İstanbul’a göç ederek II. Bayezid dönemi minyatürünün hazırlayıcısı olmuştur.  

Kalile ve Dimne, Hüsrev ve Şirin, Hamse-i Hüsrev Dehlevi gibi edebiyat konulu 

eserler yanında Bursalı Uzun Firdevsi’nin Süleyman Peygamber’in yaşamını anlatan 

Süleymannâme II. Bayezid döneminin önemli eserleri arasındadır. Bu dönem 

minyatürlerinde üç boyutlu mimari çizimler, gölge ile yapılan hacim denemeleri, 

derinlik hissi veren manzaralar, figür ve doğa ayrıntılarında Akkoyunlu Türkmen 

üslubu etkileri genel özellikler olarak dikkati çeker. 79 

                                                 
77 Bağcı vd., a.g.e., s.38. 
78 A.e., s.38. 
79 Tanındı, a.g.e., s.15. 
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Yavuz Sultan Selim döneminde Tebriz fethedilmiş, aralarında Horasanlı 

sanatçılarında bulunduğu bir grup Tebrizli usta İstanbul’a gönderilmiştir. Sarayda 

eğitilenlerle birlikte bu nakkaşlar topluluğu, 1520’lerden sonra, Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde, Osmanlıya özgü bir imparatorluk sanatının temellerini 

atmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda çeşitli akımları yansıtan birçok eser 

resimlenmiştir. İran etkilerini sürdüren edebi kitaplar yanında tarihi konuların yeni 

bir anlayışla resimlendiği dikkati çeker.80 Tarihi olayları saptama anlayışını yansıtan 

“Şehnamecilik” geleneği bu dönemde ortaya çıkarak 18. yüzyılın ilk yarısına kadar 

devam etmiştir. Savaşlar, fetihler, seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, 

bayram kutlamaları gibi önemli olaylar şehnamelerin konusunu oluşturuyordu. 

Devletin resmi tarihini belgeleme niteliği taşıyan şehnameler klasik dönemde Türk 

minyatürüne ana karakterini kazandırmış, Türk minyatür sanatı içinde ötekilerden 

ayrılan bir okul olmasını sağlamıştır.81 

 Bu dönemin tarihi konuların resimleyen, II. Bayezid döneminde saraya giren,82  tam 

adı Nasuh b. Karagöz b. Abdullah el Bosnavi olan Matrakçı Nasuh83 Osmanlı 

minyatür sanatına yeni bir soluk getirmiştir. Nakkaşın eserlerinde seferler sırasında 

geçilen liman, şehir, menzil ve kaleler topografik özellikleriyle görece kuşbakışı 

olarak verilmiştir. Şematik ve figürsüz olarak ele aldığı çalışmalarında nakkaş 

Avrupa deniz haritalarındaki kent betimlemeri için hazırlanan portolan adlı 

çizimlerden yararlanmıştır.  

II. Bayezid dönemi olaylarını anlatan, yaklaşık 1547 tarihli Tarih-i Sultan Bayezid 

adlı eseri Kili, Akkerman, Avarna, İnebahtı, Modon, Gülek gibi kale ve kent 

tasvirlerini içerir. 84 Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn veya Mecma-i Menazil adlı 

eseri ise Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-36 yılları arasında çıktığı Irak seferini 

                                                 
80 Çağman-Tanındı, a.g.e., s.53. 
81 Atasoy, a.g.e., s.87. 
82 Bağcı vd., a.g.e., s.72; Uşun Tükel, “Beyaân-ıMenâzil’in Resim Dili: Bir Yapısal Çözümleme”, İ.Ü. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1990, s.30. 
83 Nakkaş Mısır’da katıldığı gösterilerde  silah ve matrak oyunundaki başarısısından sonra “Matrakçı” 
lakabını almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bağcı vd., a.g.e., s.72; Tanındı, a.g.e., s.22. 
84 Mahir, a.g.e., s.52. 
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konu alır. Nasuh İstanbul’dan Tebriz’e, Tebriz’den İstanbul’a kadar sefer sırasında 

gidiş ve dönüş yolu üzerinde konaklanan menzilleri, mimarlık örnekleri ve 

topografik özellikleriyle 128 minyatürde betimlemiştir. Betimlerden İstanbul, Tebriz, 

Bağdat, Halep, Diyarbakır gibi örnekler oldukça detaylı bir gözlem sonucu gerçekçi 

bir anlayışla verilmiştir. Bunlar içinde İstanbul betimi ayrı bir önem taşımaktadır. 16 

yüzyılın ilk yarısında İstanbul’a ait önemli bir belge niteliğindeki minyatürde, 

kuşbakışı görünüm, bazı yapıların cepheden gösterilmesiyle kırılmıştır. Amacın en 

ince ayrıntısına kadar belgelemek olduğu bu özellik kitabın diğer minyatürlerinde de 

dikkati çeker. 

 

Matrakçı Nasuh’un bir diğer eseri, Süleymannâme adlı yapıtının bir bölümünü 

oluşturan, Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve Estonibelgra, 1543’te yapılan 

Kanuni’nin Macaristan Seferi ile Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz seferini 

konu alır. Macaristan seferini konu alan bölümde İstanbul ve Budapeşte arasında 

konaklanan menziller, Akdeniz seferini konu alan bölümde Nis, Tulon, Marsilya gibi 

liman kentleri kısmen kuşbakışı ve topografik özellikleriyle verilmiştir. Kitabın iki 

bölümü arasında görülen üslup farklılığı, nakkaşın aynı tarihteki iki sefere 

katılamayacağından, bir bölümün farklı bir nakkaş tarafından yapıldığı ya da birini 

saraydaki portolan tarzı haritalardan yararlanarak hazırladığı düşüncelerini 

doğurmuştur.85 

 

Kanuni döneminin bir diğer önemli tarih kitabı, Mahlası Ârifi olan şair Fettullah 

Çelebi tarafından hazırlanan beş ciltlik Şehname-i Âl-î Osman adlı eserdir. Eserin 

birinci cildi Adem’den Nuh peygambere kadar peygamberler tarihini anlatan 

Enbiyanâme, dördüncü cildi, Osman Gazi’den Yıldırım Bayezid’e kadar tahta geçen 

padişahların dönemlerinin önemli olaylarını anlatan Osmannâme, beşinci cildi ise 

Kanuni’nin saltanat yıllarını konu alan Süleymannâme olarak düzenlenmiştir. Eserin 

ikinci ve üçüncü ciltlerinin nerede olduğu bilinmemektedir. 1558 tarihli 

Süleymannâme minyatürlerinin dört ya da beş ayrı nakkaş tarafından yapıldığı 

düşünülmektedir. Kitapta Kanuni’nin cülus töreni, divan toplantısı, av sahnesi, elçi 

                                                 
85 Zeren Akalay, “Tarihi Konuda İlk Osmanlı Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı (1966-1968) , 
İstanbul 1968, s.106; Tanındı, a.g.e., s.23-24; Bağcı vd., a.g.e., s.78; Mahir, a.g.e., s.55. 
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kabulleri, savaşlar, oğullarının sünnet düğünü şenlikleri, Hıristiyan çocukların 

devşirilmesi gibi konulara sahip minyatürler dikkat çekmektedir. Kanuni’nin cülus 

törenini gösteren kompozisyon protokol kurallarıyla bir cülus törenin nasıl 

gerçekleştiği konusunda önemli ipuçları vermektedir. Sol sayfada, ön planda Saltanat 

Kapısı, merkezde sarayın birinci avlusu ve arka planda Bâb-üs Selam görülür. Tören 

için toplanmış çeşitli figürleri gösteren bu sayfa, yazılı kaynaklarda bahsi geçen “her 

iki avlunun insanlarla dolduğu” ibaresini desteklemektedir.86 Sağ sayfanın alt 

kısmında biat için sıra bekleyen saray görevlilerinin yarım daire oluşturacak biçimde 

sıralanması sahneyi durağanlıktan kurtarır. Cülus sahneleri asıl gelişimini Kanuni 

Sultan Süleyman devrinden başlayarak klasik devrin sonlarına kadar sürdürmüştür.87 

 

Fatih Sultan Mehmed döneminde Sinan Bey tarafından temelleri atılan portrecilik 

geleneği klasik dönemde Nigarî mahlasını kullanan Türk denizcisi Haydar Reis 

tarafından geliştirilmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa’yı karanfil koklarken gösteren, 

Kanuni Sultan Süleyman’ı iki has oda ağasıyla birlikte sunan, II. Selim’i hedefe ok 

atarken betimleyen portre çalışmaları yanında, Avrupa gravürlerinden esinlenerek 

oluşturduğu düşünülen88 Fransa Kralı I. François ve Kutsal Roma İmparatoru V. 

Charles portreleri önemli çalışmaları arasındadır. Çalışmalarında genellikle koyu 

petrol yeşili bir zemin kullanan sanatçı ince fırça darbeleriyle özellikle kumaş 

detaylarını ayrıntılı bir biçimde vermiştir. 

 

16. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde dönemin veya önceki dönemlerin 

katip, nakkaş ve tezhipçilerin tek yaprak halinde olan çalışmalarını bir araya toplayan 

murakka adlı kitaplar hazırlanmıştır. İtina ve sabırla bu eserleri bir araya getirenler 

arasında Karamemi ve Şah Kulu’nun katkıları büyüktür. Şah Kulu, bu dönemde 

büyük yankılar uyandıran ve 18. yüzyıla kadar etkisini sürdüren saz üslubunun 

yaratıcısıdır.89 

 
                                                 
86 Zeynep Tarım Ertuğ, XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Cülûs ve Cenaze Törenleri, Ankara 
1999,s. 52. 
87 Zeren Akalay (Tanındı), “ Osmanlı Tarihi ile İlgili Minyatürlü Yazmalar (Şehnameler ve 
Gazanameler)”, İ.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1972,s.318. 
88 Bağcı vd., a.g.e., s.85,87. 
89 Tanındı, a.g.e., s.31. 
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Osmanlı minyatürü II. Selim ve III. Murad dönemlerinde en parlak dönemine ulaşır. 

Bu dönemde minyatür örnekleri İslam minyatürünün kalıpçı ve bezemeci etkilerden 

arınarak gerçekçi ve yalın bir anlatım diliyle “klasik” üslubuna kavuşur. Osmanlı 

ordusunun seferleri, padişahın tahta çıkışı, saray içinde ve dışında düzenlenen gösteri 

ve şenlikler gibi olaylarla şehnamecilik gelişmiştir. II. Selim döneminde sarayda 

şehname yazarlığına atanan Seyyid Lokman ve ekibindeki Nakkaş Osman bu 

dönemin başyapıtlarına imza atmıştır.   

 

Nakkaş Osman’ın resimlediği ilk eserin Nüzhet-i Esrâru’l-ahbâr der-sefer-i Sigetvar 

olduğu düşünülmektedir.90 Ahmed Feridun Paşa tarafından yazılan eser Kanuni 

Sultan Süleyman’ın Sigetvar seferini konu alır. 1579 tarihli Zafernâme ise Kanuni 

Sultan Süleyman’ın yaşamının son yılları ile sefer ve zaferleri konu almaktadır. 

Sinan Bey ile başlayan ve Nigarî ile devam eden portrecilik Seyyid Lokman’ın 

yazdığı, Nakkaş Osman’ın resimlediği, Osman Gazi’den III. Murad’a kadar 12 

padişahın portrelerini içeren Şemailnâme veya Kıyafet el –İnsaniye fi Şemâil el-

Osmaniye adlı eserdeki örneklerle devam eder. Diz çökmüş veya bağdaş kurmuş 

dörtte üç profilden bir elinde mendil, diğer elinde kitap veya çiçek tutar biçimde 

verilen portreler sonraki dönem örneklerini etkilemiştir. Seyyid Lokman ve Nakkaş 

Osman işbirliği ile hazırlanan bir diğer eser II. Selim’in cülüsünden ölümüne kadar 

geçen olayları konu alan Şehnâme-i Selim Han’dır. 1581 tarihli eser 44 minyatürü 

içerir.91 Bunlardan II. Selim’in cülus töreni, Navarin savaşı, Tunus’un zaptı, Topkapı 

Sarayı’nda Safevi elçisinin kabul edilişi gibi örnekler ilgi çekicidir. Nakkaş Osman 

ve ekibi tarafından resimlenen Hünernâme’nin birinci cildinde, Osman Gazi’den 

Yavuz Sultan Selim’e kadar gelişen olaylar,  ikinci cildinde Kanuni dönemi anlatılır. 

Şehinşâhnâme, Hünetrnâme ve Zübdet el-Tevarih bu dönemin diğer önemli 

yazmaları arasındadır. 

 

Klasik dönemin en önemli yapıtlarından biri III. Murad’ın oğlu Mehmed’in 1582 

yılında tapılan sünnet düğününü konu alan, Nakkaş Osman ve ekibi tarafından 

                                                 
90 Bağcı vd., a.g.e., s.111; Mahir, a.g.e., s.56. 
91 Filiz Çağman, “Şehname-i Selim Han ve Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, S. V. İstanbul 1973, 
s.411. 
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resimlenen ve İntizamî mahlaslı bir divan kâtibi tarafından 92 yazılan Sûrnâme’dir. 

Düğün 52 gün 52 gece sürmüş, bunun için At Meydanı’nda muazzam şenlikler 

düzenlenmiştir. Şenlikleri III. Murad ve oğlu İbrahim Paşa Sarayı’ndan, yabancı 

konuklar ve devlet ileri gelenleri, düğün için özel olarak tasarlanmış seyir köşkünden 

izlemişti. Şenlik sırasında esnaf loncaları mesleklerini icra eder biçimde, seyyar 

atölyeleriyle geçit yapmışlar, köçekler, cambazlar, hokkabazlar, çalgıcılar, kuklacılar 

hünerlerini sergilemişti. Nakkaş Osman dekoru değiştirmeden şenliğin safhalarını bir 

film şeridi gibi, tasarladığı sayfalarla gözler önüne sermiştir. Eser minyatür tarihi 

yanında kültür tarihi açısından da önemli bir belge niteliğindedir.  

 

III. Murad döneminde, Erzurumlu Darir tarafından 1388’de Türkçe olarak yazılan, 

Hz. Muhammed’in hayatını anlatan Siyer-i Nebi adlı kitap resimlenmeye başlanmış, 

ancak padişahın vefatı üzerine oğlu Mehmed döneminde tamamlanabilmiştir. Altı 

ciltlik eserden beşi günümüze gelebilmiştir. Üsluplarından başkanlığını Nakkaş 

Osman ve Nakkaş Hasan’ın yaptığı beş veya altı nakkaş tarafından resimlenmiştir.93 

Minyatür örneklerinden birinde Hz. Muhammed’in, Cebrail meleğin öğrettiği şekilde 

Hatice ve yeğeni Ali’ye namaz kıldırışı tasvir edilmiştir. Diğer bir örnekte hasta 

yatağında yatan Hz. Muhammed torunları Hasan ve Hüseyin’le vedalaşmaktadır. 

Kızı Fatma ise odanın bir köşesinde ağlamaktadır.94 İslamiyet’in tasvir yasağına 

rağmen Hz. Muhammed yakın çevresinin yüzü peçeli olarak resmedilmesi ilgi 

çekicidir. 

 

16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu gücünü yitirmeye başlaması ehl-

i hıref mensuplarını da etkiler ve resimli kitaplar eski görkem ve ihtişamını yitirmeye 

başlar. 17. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ile ilişkilerin artmaya başlamasıyla 

elçiliklerle İstanbul’a gelen Avrupalı ressamlar saray ve halktan kesitleri yansıtan 

resimler yapamaya başlarlar. Bu resimlerle tanışan nakkaşlar zamanla eserlerinde 

derinlik ve hacim çabalarına girişir. Bu dönemde murakka kitaplar önem kazanır. I. 

Ahmed Albümü eserlerin başında gelir. Eserde herhangi bir metne bağlı olmayan tek 

                                                 
92 Nurhan Atasoy, 1582 Sûrnâme-i Hümâyûn Düğün Kitabı, İstanbul 1997, s.14. 
93 Tanındı, a.g.e., s.44-46. 
94 Bağcı vd., a.g.e., s.160. 
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tek veya gruplar halinde figürler ya da günlük hayattan sahneler yer alır. Serbest bir 

anlatım üslubunu yansıtan örnekler dönemin sosyal hayatından belgeler 

niteliğindedir. Galata Mevlevihanesi’nde sema eden Mevlevileri gösteren bir örnekte 

arkada yer alan deniz manzarası kompozisyona derinlik kazandırmıştır. Bir başka 

örnekte bir meyhane sahnesinin tasvir edilmiş olması ilgi çekicidir.95 I. Ahmed 

döneminin bir diğer önemli eseri de Falnâme’dir. 

 

18. yüzyıl Osmanlı minyatür sanatının son parlak dönemi olarak değerlendirilir. III. 

Ahmed döneminde, “Lale Devri”nde Batılı ilişkilerin hız kazandığı bir dönemdir. Bu 

dönemde saraya giren birçok Batılı eşya yanında resimli kitaplar nakkaşları 

eğilimlerini etkilemiş, Batılı sanatçıların İstanbul’daki çalışmaları onları yeni bir 

arayışı aramaya itmiştir. Yeni üslubun en önemli temsilcisi Levni’dir. Asıl adı 

Abdülcelil Çelebi olan, Edirne’den gelip İstanbul saray nakkaşhanesinde öğrenci 

olan, başlarda saz üslubunda tezhip ve resimler yapan Levni’nin bu dönemde Pera’da 

İstanbul’un gündelik hayatı ve saray yaşamıyla ilgili resimler yapan Vanmour’dan 

etkilendiği kabul edilir.96 Nitekim eserlerinde doğaya ve figürlere hacim kazandırma, 

boyamada tonlamaya yer verme gibi özellikler üslubunu Batılı resme yaklaştırır.  

 

1710-20 yılları arasında saray için, 48 kadın ve erkek tasviri içeren bir kıyafet 

albümü hazırlamıştır. Farklı milletlerden figürlerin ele alındığı bu tasvirler arasında 

müzik çalan, içki içen, saç tuvaletini düzelten kadın ve erkekler ev ya da sokak 

kıyafetleriyle betimlenmiştir. 97 Sanatçının başyapıtı, III. Ahmed’in oğullarının 1720 

yılındaki sünnet düğünü konu alan dönemin şairi Seyyid Hüseyin Vehbi tarafından 

yazılan Sûrnâme-i Vehbi’dir. Kitap şenliklerden yedi yıl sonra tamamlanmıştır.98 

Şehzadelerin sünnet düğünü için bu kez mekân olarak Okmeydanı ve Haliç 

seçilmiştir. 15 gün 1599 gece süren şenliklerde, III. Murad döneminde Nakkaş 

Osman’ın Sûrnâmesi’nde olduğu gibi, saray çevresinin, davetlilerin ve halkın 

önünden esnaf loncaları mesleklerini icra eder biçimde maketleriyle geçmiş, 

                                                 
95 Atasoy, a.g.e., s.90. 
96 Mahir, a.g.e., s.77. 
97 A.e., s.78. 
98 Bağcı vd., a.g.e., s.264-265. 
99 Çağman-Tanındı, a.g.e., s.71. 
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hokkabazlar, cambazlar, çengiler hünerlerini sergilemiştir. Padişah ve şehzadeleri bu 

kez eğlenceleri Aynalıkavak Kasrı’ndan izlemiştir. Ayrıca Haliç’te gece gösterileri 

yapılmıştır. 137 minyatürün bulunduğu eserde Levni, kullandığı diyagonal hatlarla 

kompozisyonlara derinlik katmış, ışık-gölge denemeleri yapmıştır. Doğa görünümleri 

ve oranlar gerçekçi bir bakış açısıyla verilmiştir. En görkemli örneklerden biri, 

cambazların Haliç üzerine gerilen ip üstünde yaptıkları gösterilerdir. Kültür tarihini 

belgelemesi bakımında önemli olan eserler Osmanlı minyatürünü Batılı anlamda 

resme yaklaştırması bakımından da ayrı bir değere sahiptir.  

 

18. yüzyılın bir diğer önemli sanatçısı Abdullah Buhari’dir. I. Mahmud döneminde 

çalıştığı anlaşılan100sanatçı tek figürler halinde kadın ve erkek tasvirleri ve çiçek 

kompozisyonları ile tanınır. Minyatürde üçüncü boyut denemelerini Levni’den 

devralarak daha da ileri götürmüştür. Örneğin Pencereden Bakan Kadın adlı 

çalışmasında kullandığı parmaklıklar kompozisyona derinlik kazandırmıştır. 

 

Levni ve Abdullah Buhari ile dönemin diğer çalışmalarında kısmen geleneksel 

minyatür kurallarına bağlı kalan, genelde üçüncü boyut, hacim, derinlik, ışık-gölge, 

kompozisyon düzenleri ve renk tonlamaları bakımından Batılı anlamda resme 

yaklaşan özellikler dikkati çeker. Bu son örneklerden sonra geleneksel minyatür 

sanatı yerini Batılı anlamda tuval resme bırakmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Mahir, a.g.e., s.79. 
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2. GÜNSELİ KATO’NUN SANATI VE YAPITLARI 

 

2.1. Sanatçının Özgeçmişi ve Sanat Eğitimi 

 

Sanatçı Günseli Kato 9 Nisan 1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. Selçuk-Nurhan 

Özgür çiftinin ortanca kızı olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Olgunlaşma Enstitüsü 

mezunu resim ve modayla ilgili, babası ve ablası diş doktoru, küçük kız kardeşi 

modacı olan bir ailenin üyesidir. Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 18 

yaşında iken, 1974 yılında Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in Cerrahpaşa Tıp Tarihi 

Enstitüsü ve Topkapı Sarayı’nda sürdürdüğü minyatür çalışmalarına katılmıştır. 

Süheyl Ünver’le Yapı Kredi Bankası Sergi Salonu’nda, içinde Ünver’in 

çalışmalarının da bulunduğu “Ahlat Mezar Taşları” ile ilgili bir sergide tanışarak 

minyatüre ilgi duymaya başlamıştır.101 

 

Türk sanatının birçok alanıyla ilgilenen, resim, minyatür, tezhip, hat, ebru, kâğıt 

oymacılığı alanlarında önemli eserler veren Süheyl Ünver (1898-1986 ) Darülfünun 

Tıp Fakültesi'ni bitirip Gureba ve Haseki hastanelerinde çalışmış, Paris’te Profesör 

Labbé’nın yanında asistanlık yapmış, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü 

kurmuştur. Tıp öğrencisi olduğu yıllarda, Türk resminde önemli bir yere sahip olan 

Üsküdarlı Hoca Ali Riza Bey’den resim, Medreset’ül Hattatin’de hat, ebru ve tezhip 

dersleri almıştır. Hattatlar okulunda minyatüre ilgi duymaya başlamış ve özellikle 

Nakşî Bey’den etkilenen minyatürler yapmıştır.102  Daha sonra Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde tezhip hocalığı yapmış, Topkapı Sarayı’nda Tahsin Öz’ün müdürlüğü 

sırasında kurulan nakkaşhanede tezhip ve minyatür dersleri vermiştir.103 Hayatı 

boyunca yoğun bir araştırma ve yazma çabası içinde olan Ünver’in tıp, tarih ve sanat 

tarihi konularında birçok yayını vardır. 

 

                                                 
101 Deniz Seferbeyoğlu, “Çağdaş Türk Sanatında Geleneğin Kullanımı:Günseli Kato”, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara 2007,s.4. 
102 Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl Ünver; Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986, İstanbul 1994, 
s.101, 110-111,589-591. 
103 Semavi Eyice, “A. Süheyl Ünver’den Hatıralar ve Eserine Dair Birkaç Söz”, A. Süyeyl Ünver’in 
İstanbul’u, İstanul 1996, s.XVIII. 
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Günseli Kato, Süheyl Ünver ile iki yıl süren minyatür çalışmalarından sonra Topkapı 

Sarayı Nakkaşhanesi Süsleme Sanatları Bölümü’ne Kültür Bakanlığı uzmanı olarak 

atanmıştır. Bu yıllarda hayatında önemli bir yere sahip olan sanat tarihçisi Prof. Dr. 

Nurhan Atasoy ve Dr. Filiz Çağman ile ressam Engin İnan ile tanışmış, onlarla 

birlikte İstanbul’un önemli minyatür koleksiyonlarının neredeyse tamamını yakından 

inceleme fırsatı bulmuştur.  

 

1976’da Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ne giren sanatçı, 

üçüncü sınıfta iken üniversitedeki siyasal olaylardan endişelenen babası tarafından 

İngiltere’ye gönderilmiştir. İngiltere’de dil öğrenmiş ve müzelerde araştırma yapma 

fırsatı bulmuştur. Bir yıl sonra ülkesine dönen sanatçı resim eğitimini birincilikle 

bitirmiştir. Minyatür eğitimi üzerine üniversitedeki resim eğitimini yetersiz bulan 

sanatçı, insana kendi kültürünü öğretmeden Avrupalı kültürlerin öğretilmesinin 

doğru bir eğitim sistemi olmadığı düşüncesini savunmaktadır. Ona göre toplum 

öğrenmeye önce kendinden başlamalı sonra dünyaya açılmalıdır.104  

 

Kato Topkapı Sarayı’ndaki görevi sırasında bir yandan öğrencilerine minyatür dersi 

vermiş bir yandan da minyatürlü eserlerin kopyasını yaparak kendini geliştirmiştir. 

Daha sonra geleneksel minyatür birikimini tuvale dökerek 1978’de Genç Sanatçılar 

ve Eğitimciler Yarışması’nda ödül kazanmıştır.105  

 

Sanatçı 1981 yılında Sato Vakfı tarafından verilen bir bursla Japonya’ya gitmiştir. 

Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Japon Geleneksel Resim Eğitimi 

Bölümü’nde, daha önce Türkiye’de açtığı bir sergiden tanıdığı Prof. Hirayama 

Ikuo’nun öğrencisi olmak istemiş ancak, bölüm yabancı öğrenci kabul etmediğinden 

bu fırsatı ancak altı aylık bir uğraştan sonra “ilk yabancı öğrenci” sıfatıyla elde 

etmiştir.  

 

                                                 
104 Tufan Sağnak, “Günseli kato ile Söyleşi Boşluk, Görkem ve Tevazu…”, Yapı Dergisi, S. 275, 
İstanbul Ekim 2004, s. 105-106. 
105 A.e., s. 106. 
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İki yıl süren geleneksel Japon resim eğitimi sırasında Kato, uygun kâğıdın 

hazırlanması, yapıştırılması, murakkanın yapılış yöntemi, boyaların hazırlanması, 

altın varağın yapıştırılması vb. gibi resme dair bütün temel bilgileri Japon 

geleneklerine göre zor şartlar altında yeniden öğrenmiştir. Japonya’daki geleneksel 

sanat eğitiminin yalnızca “izle ve öğren” sistemine göre yürütüldüğünü belirten Kato, 

bu zor sistem nedeniyle çok fazla geleneksel sanatçı yetişemediğini vurgulamıştır.  

Sanatçı Japonya’da aldığı geleneksel resim eğitimini şu şekilde tanımlamaktadır: 

“…Zen ayini yapar gibi sessizce soru sormadan çalışmak zorundasınız. Derste ya da 

daha sonra hocaların kapılarını çalıp, özel bir bilgi veya eğitim istediğinizde veya 

çok küçük bir şey dahi sorunca reddediliyorsunuz. Sadece derste yaşayarak 

öğrenmek zorundasınız. Eğitimin başında önünüze orijinal bir eser koyuyorlar ve 

bunu aynısını yapmanızı istiyorlar. Bana verilen, Buda’nın oturur vaziyette portresi 

olan bir duvar resmiydi. Ben bu eseri bir yılda bitirebildim. Yani bir yılda bir eser 

inanılmaz gibi geliyor. Resmin üzerine atılan zerefşan (altın püskürtme-serpme), o 

orijinal eserde nasıl serpilmişse, kopyada da aynı şekilde olmak zorunda. Resmin en 

ufak ayrıntısının farklı olmaması gerekiyor. Mesela eski bir eser ve üzerindeki 

boyanın bir tarafı küflenmiş. O küfü de yapmak zorundasınız. Kağıdın rengi sararıp 

krem rengi ama içinde biraz siyah, biraz yeşil, biraz mor var. O kağıdın bütün 

renklerini doğru biçimde yapana dek altı ay geçirdim. Boyanın kıvamı rengi hepsi 

tutmalı ama yüzyıllar önce yapılmış bir boyanın rengini nasıl tutturabilirsiniz. Bunun 

formülünü de vermiyorlar. Birazcık farklı olsa hoca kabul etmiyor. Ne kadar 

çabalarsan, zorlanırsan o kadar başarılı olursun mantığı uygulanıyor. Günümüzde 

insanların elinde bütün imkânlar mevcut. Bana göre bu yüzden iyi bir minyatür 

sanatçısı çıkmıyor ortaya. Çünkü çabalama, gayret yok. Yani geleneksel sanatta önce 

kopya ile eğitim şart. Bu konuda usta olunabilirse ancak o zaman özgün eserler 

verilebilir.  Japonya’daki bu eğitim gerçekten çok yoğun, yorucu ve geniş 

kapsamlıydı. Sadece resim ve teknik konusunda değil, yaşamak konusunda da eğitimi 

içeriyor. İşte Zen Budizm’i burada gösteriyor kendini. Ayakta durmak, zorlanmak, 

kendi kendine başarabilmek ve kuvvetlenmek. Yani eğitimle geçirilen zamanın 

miktarı önemli. Eğer kısa zamanda bir şeyler almaya çalışırsanız amaçlandığı kadar 

kuvvetli olamazsınız…” 

 



 39

Ünlü çay töreni hocası Yamada Sohen tarafından davet alarak çay töreni derslerine 

katılan Kato, bu dersler sırasında geleneksel Japon yaşam biçimini, kültürünü, 

günlük yaşam alışkanlıklarını ve çay törenine bağlı pek çok geleneksel sanat dalını 

da öğrenmiştir. 

 

Günseli Kato, çağdaş Japon seramik sanatçısı Takuo Kato’nun yanında bir yıl 

seramik eğitimi almıştır. Üslubunda 16. yüzyıl Momoyama çay seramonisi 

seramikleri ile İslam seramiklerinin etkin olduğu Takuo Kato, özellikle İran 

seramiğinden etkilenmiş ve lüster tekniğini Japonya’ya taşımıştır. 106 1986 yılında 

Topkapı Sarayı’nda bir sergi açan sanatçı ve ailesi Japon Kraliyet Ailesi’nin 

himayesi altındadır. Baba mesleğini sürdüren Noahiko Kato da Günseli Kato’ya ders 

vermiş ve bu dersler sırasında başlayan yakınlaşma evlilikle sonuçlanmıştır.  Öte 

yandan Günseli Kato Takuo Kato’nun sanatına duyduğu hayranlığı sıklıkla “aşk” 

sözcüğüyle tanımlamaktadır.107 Evlendikten sonra Japonya’da 17 yıl yaşayan Günseli 

Kato burada Aycan isimli bir kız çocuğuna sahip olmuştur. Japonya’da açtığı 

geleneksel Türk minyatürü sergileriyle ünlenen sanatçı, Tokyo’da Türk minyatürü 

dersleri vermeye başlamıştır. 1994 yılında da Asahi Gazetesi Kültür Merkezi’nde, 

günümüzde de devam etmekte olan “Günseli Kato Türk Minyatürü Sınıfı” açılmıştır. 

Burada eğitim gören Japon öğrenciler, Japonya’da ve İstanbul’da Günseli Kato’nun 

da katıldığı sergiler açmıştır. Japonya’da başarılı bir sanatçı olarak ün kazanmasına 

rağmen Kato, Japonya’nın erkek egemen toplum yaşantısına ayak uyduramayarak, 

boşanmış ve 1997 yılında kızıyla birlikte Türkiye’ye dönmüştür. İstanbul’da Işık 

Üniversitesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde dersler 

vermiştir.  

 

Türkiye’ye döndükten sonra bir süre sanat üretimine ara veren Kato, bu dönemin 

ardından Japonya’da geçirdiği yılları ve duyguları dışa vuran büyük boyutlu yapıtlar 

ile yine ekspresif performanslar gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu dönem yapıtlarında 

geleneksel Türk minyatürü ve geleneksel Japon resim sanatını çağdaş resimde 

                                                 
106 Anonim, Takuo Kato Seramik Sanatı Sergisi (24 Haziran-21 Temmuz 1986 Topkapı Sarayı 
Müzesi), Der. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, B.y. 1986, s.5,7. 
107 Güneri Civaoğlu, “Babasına Aşıktım, Oğluyla Evlendim”, Milliyet Gazetesi, 8 Ekim 2004, s.20. 
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birleştiren yapıtlar üzerine yoğunlaşır. “Olduğu Gibi: Bir Tutsaklıktan Sıyrılış” adlı 

ilk performans çalışmasıyla adeta Japonya’da yaşadıklarını özetler.  Bu çalışmayı biri 

diğerinden daha çok ses getiren sergiler ve performanslar izler. Ayrıca, kültür 

dünyasının yanısıra magazin basınında da geniş yer bulan sansasyonel çalışmalarının 

yanında Kato’nun oldukça zaman ve emek ayırdığı sosyal sorumluluk projeleri de 

göze çarpmaktadır. KÜSAV ya da AÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarıyla 

gerçekleştirdiği sergi çalışmalarında kimi zaman yapıtlarının tümünü bağış olarak 

vermektedir. 
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2.2. Yapıtları 

 

2.2.1. Sergiler 

 

2.2.1.1. Minyatür 

 

Tarih: 1984 

 

Yer: Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait herhangi bir yapıt örneğine ulaşılamamıştır. 

 

Genel Özellikler: Sanatçı, Japonya’daki minyatür çalışmaları ile oluşan 

koleksiyonunu sergilemiştir. Serginin sanatçı tarafından belirlenmiş bir teması 

yoktur. 
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2.2.1.2. 1987 Kyoto Fuarı İçin İki Minyatür 

 

Tarih: 1987 

 

Yer: Kyoto 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait iki yapıt örneği mevcuttur. 

 

Genel Özellikler: Sanatçının, 1987 Kyoto Fuarı’nda sergilenmek üzere yaptığı 

minyatür çalışmalarından oluşur. Yapıtlar geleneksel Osmanlı minyatür üslubunu 

yansıtmaktadır. Yatay kompozisyonda düzenlenen yapıtlarda surnameleri andıran bir 

konu düzeni tercih edilmiştir.  
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KF1987-1: Altın varak zemin üzerine selviler ve yuvarlak biçimli ağaçların 

oluşturduğu manzaranın önüne, Osmanlı minyatür üslubunda yerleştirilmiş altı adet 

dükkan görülmektedir. İçlerinde satıcılar ve müşterilerinde detaylı olarak 

canlandırıldığı bu dükkânlar, klasik dönem Osmanlı minyatürlerini anımsatmaktadır. 

 

 
Resim 1: KF1987–1, 13,5 x 40 cm. (Günseli Kato Arşivi) 

 

 

 

KF1987-2: Kompozisyonda bir panayırdan gece manzarası konu edilmiştir. Sol 

bölümde üzerinde mühr-ü Süleyman bulunan bir çadır görülür. Merkezde ise bir 

dönmedolap ile ip cambazı canlandırılmıştır. Kalan boşluklarda, altın yaldız 

ışıltılarıyla patlayan havai fişekler ile eğlenen insanlar yer alır. 

 

 
Resim 2: KF1987–2, 13.5 x 40 cm. (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.3. İstanbul’a Hasret 

 

Tarih: 1988 

 

Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resepsiyon Holü 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait dört adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergideki eserlerin 

sayısı hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Bu sergiden elde edilen bağış 

geliriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce bir Ambulans satın alınmıştır. 

 

 

Genel özellikler: Sanatçı, Japonya’daki minyatür çalışmaları ile oluşan 

koleksiyonunu sergilemiştir. Serginin adından anlaşılacağı üzere, sanatçı İstanbul’a 

duyduğu özlemi bu sergi için tema olarak belirlemiştir. Japonya’da üretilen yapıtların 

İstanbul’da sergilenmiş olması da bu temayı güçlendirmektedir.  
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İH1988-1 “Süleymaniye’de Bahar”: İstanbul Süleymaniye Camii’nin bir bölümünü 

ağaçlar arasından gösteren minyatür üslubundaki kompozisyon, belirli bir biçimi 

olmayan çokgen bir açıklığın arkasına yerleştirilmiştir. Merkezdeki kompozisyonda 

fon altın varak kaplamayla verilmiştir. Kompozisyonun sağ üst bölümünde düzgün 

altın varak kaplamayla güneş gösterilmiştir. Alt bölümde sanatçının latin harfleriyle 

yazılmış eski imzası yer almaktadır. 

 

 

 

 

Resim 3: İH1988-1 “Süleymaniye’de Bahar”, 21 x 20 cm,  (Günseli Kato Arşivi) 
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İH1988-2 “Süleymaniye’de Gece”: İH1988-1 kodlu “Süleymaniye’de Bahar” isimli 

çalışmada olduğu gibi burada da İstanbul Süleymaniye Camii’nin bir bölümünü 

ağaçlar arasından gösteren minyatür üslubundaki kompozisyon, belirli bir biçimi 

olmayan çokgen bir açıklığın arkasına yerleştirilmiştir. Kompozisyonun bir gece 

sahnesi olması için altın varak fon ve diğer renklerde daha koyu bir ton düzeni 

seçilirken burada güneşin yerini ay almıştır.  Alt bölümde sanatçının latin harfleriyle 

yazılmış eski imzası yer almaktadır. 

 

 

Resim 4: İH1988-2 “Süleymaniye’de Gece”, 21 x 20 cm, (Günseli Kato Arşivi) 
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İH1988-3 “Çoban”: Yatay kompozisyonda, ön ve arkadaki öğeler, Geleneksel Türk 

Minyatür Sanatında olduğu üzere aşağıdan yukarıya doğru dizilerek gösterilmiştir. 

En ön planda, kompozisyonun sağ üst alan bölümüne doğru genişleyen, aralarında 

kırmızı lale grupları, selviler ve çiçekli ağaçlar bulunan ağaçlıklı bir alan 

gösterilmiştir. Resmin sağ orta bölümünde, bir ağaca yaslanarak bağdaş kurmuş ve 

kıyafetlerinden Anadolulu olduğu anlaşılan bir çoban, önünde de koyunlar 

betimlenmiştir. Kompozisyonun arka sahnesinde, etekleri soluklaşarak kaybolan 

tepeler bulunur. Fonda tamamen altın varak kullanılmıştır. Sağ alt köşede sanatçının 

latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 

 

 

 

Resim 5: İH1988–3 “Çoban”, 13,5 x 40 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İH1988-4 “Özlem”: Dikey kompozisyonda bir doğa manzarası betimlenmiştir. Ön 

ve arka plandaki ağaçlar ve tepeler aşağıdan yukarıya doğru düzenlenerek geleneksel 

minyatür perspektifini yansıtır. Çalılar, kuru ağaç gövdeleri ve mavi renkli selviler 

kompozisyonu oluşturan öğelerdir. Ayrıca önde bir, orta bölümde de iki adet kırmızı 

lale görülmektedir En uzaktaki tepenin etekleri, Geleneksel Japon Resim Sanatı’nda 

olduğu gibi sisler arasında eriyerek yok olur. Fonda altın varak kullanılmıştır. Sol alt 

köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 6: İH1988-3 “Özlem”, 11.5 x 24 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.4 Çağdaş Minyatürde Kadın 

 

Tarih: 1989 

 

Yer: Maruei Mağazası, Nagoya 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait onyedi adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergideki 

yapıtların kesin sayısı hakkında bilgi mevcut değildir. 

 

 

Genel özellikler: Folklorik kıyafetler giymiş Anadolu kadınlarının, minyatür üslubu 

içerisinde betimlendiği yapıtlarda, portrelerle birlikte, genel olarak Türk süsleme 

sanatı ve tezhipte görülen bitkisel motiflerle rumi - palmet motiflerine ve şemse 

düzenlemelerine geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunların yanında, dekoratif hat 

örnekleri motiflerle iç içe geçmiştir. Yapıtların çoğunda, portreler bu motiflerden 

oluşan çerçeveler, kemerler ve şemseler içinde bulunur. Ayrıca betimlenen kadınların 

kıyafetleri “bindallı” adı verilen süslü giysilerden oluşurken, birbirinden farklı 

başlıkları, takıları ve duruş ve yüz ifadeleri, portreleri birbirinden ayıran 

unsurlardandır. Bu başlıkların ve takıların çeşitliliğinin, tıpkı Anadolu geleneklerinde 

olduğu gibi yapıtlardaki portreler için de büyük önemi vardır. Bu şekilde bir yandan 

Anadolu kültürünün zenginliği sunulurken kadın portrelerinin sosyal statüleri de 

resimlerden okunabilmektedir. Portrelerdeki kadın yüzleri tamamen beyazdır. 

Figürlerin dudakları, hem Türk Minyatür Sanatı, hem de Geleneksel Japon Resim 

Sanatı’nda görülen bir biçimde, ten rengine kontrast olan çok canlı bir kırmızı ile ve 

çok küçük olarak resmedilmiştir. Portreler genellikle, figürlerin başı kompozisyonun 

merkezinde olacak biçimde düzenlenmiştir. Figürlerin yüzleri genellikle “ay yüzlü 

badem gözlü” olarak tabir edilen, Türk Minyatür Sanatı ve yine Geleneksel Japon 



 51

Resim Sanatı’nda da karşılaşılabilen, yuvarlak çehreli ve çekik gözlü genel yüz 

özelliklerine sahiptir. Figürlerden bazısının başları ileri doğru bakarken, bir kısmının 

başı hafif eğilmiştir. Resimlenen kadınlarda görülen bindallı elbiselerde, gerçek 

hayatta kullanılan altın sırmalar ile sanatçının yapıtlarında altın varak kullanıyor 

olması arasında paralellik kurulabilir. Ayrıca kıyafet ve takılardan, resimlerdeki 

portrelerin birer Anadolu gelini görünümüne sahip olduğu söylenebilir. Resimlerde, 

kumaş üzerine yapılan desenler ve bunların kumaş kıvrımlarına rastlayan yerleri 

incelikle ve gerçekçi olarak işlenmiştir. Uzak arka planda, tepeler arasında, selvi 

ağaçlı tepeler veya bulutlardan oluşan, soluk ancak detaylı manzaralar görülmektedir. 

Perspektif etkisini vererek resimlere derinlik sağlayan bu manzaralar, Japon 

resminde görülen, uzaklaştıkça soluklaşan arka plan manzaralarını anımsatırken, 

bulutların “çin bulutları” na benzerliği de dikkati çekmektedir. 
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ÇMK1989–01: Enine uzayarak gelişen bir kompozisyon içerisinde, beyaz yemenili, 

bindallı kıyafetleriyle, diyalog ilişkisi bakımından ikişerli ya da üçerli olarak 

gruplanmış on kadın portresi yer alır. Resmin üzerinden aşağıya doğru, şemselerin uç 

kısımlarını hatırlatan palmetlerin oluşturduğu siyah zeminli desenler sarkmaktadır. 

Bunların içlerinde çiçek motiflerinin yanısıra rumi ve palmet motifleri bulunur. 

Kadınların takılarında altın varak kullanılmıştır.  

 

 

Resim 7: ÇMK1989–01 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–02: Dikey olarak yerleştirilmiş, rumi ve palmetli kıvrık dallardan oluşan 

mavi zeminli bir şemsenin ortasında, firuze renkli bir daire içine dörtte üç profilden 

bir kadın portresi yerleştirilmiştir. Pembe ve firuze renklerden oluşan başlık 

üzerindeki takılar ile küpe ve kolye gümüş renklidir. Sadece boyundaki gerdanlıkta 

ve çevredeki bitkisel süslemede altın varak kullanılmıştır. Yemeninin çevresindeki 

oya işi ve bindallı elbisenin motifleri detaylı olarak gösterilmiştir. Dairenin iç 

tarafında, sağ alt bölümde sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer 

almaktadır. 
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Resim 8: ÇMK1989–02 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–03: Kompozisyon yuvarlak bir kemerle iki bölüme ayrılmıştır. Kemerin 

iç kısmı olan alt bölümde, sohbet eder gibi birbirine bakan iki kadın figürü yer alır. 

Arka planda, selvi ağaçlı uzak bir manzara görülür. Figürlerden sol tarafta olan, 

kenarı oyalı ve üzerinde kıvrık bitkisel motifli,  yeşil bir yemeniye sarılmıştır. 

Kıyafet üzerindeki bu motifler, gerçeklik izlenimi verecek biçimde solgun olarak 

işlenmiştir. Altın paralardan oluşan bir kolyesi ile sağdaki figür, yine kenarı oyalı bir 

yemeniyi, açık olarak takmıştır. Bu figürün kaldırdığı elinde bilezik ve yüzük 

bulunur. Kulağındaki küpe bilezik ile aynı desendedir. Kompozisyonun üst 

bölümünü oluşturan ve resmi bölen kemerin dışında kalan alan ise altın varaklı olup, 

palmet ve rumi düzenlemeleriyle dolgulanmıştır. Sağ alt köşede sanatçının latin 

harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 9: ÇMK1989–03 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–04: Kompozisyon, kırmızı bir çerçeve içinde yer alan iki kadın figürü ve 

bunların üzerinde, rumi- palmet desenleriyle dolgulanmış bir alandan oluşur. Dikey 

kompozisyonda yer alan iki kadın figürü, yan yana ayakta durmaktadır. Birbirleriyle 

diyalog halinde oldukları, ellerinin duruşlarından anlaşılan figürlerden soldaki siyah, 

sağdaki ise mor zeminli birer bindallı kaftan giymiştir. Ayakkabıları da kıyafetleriyle 

aynı renk ve desenlerde olan figürlerin kaftanları üzerinde kıvrık bitkisel ve çiçek 

motifleri bulunur. Figürler, süslü gümüş kemerler ve altın paralardan kolyeler ile 

betimlenmiştir. 
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Resim 10: ÇMK1989–04 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1991–05: Lacivert fon üzerindeki dikey kompozisyonda, resmin geneline 

yayılan bir şemse ve bunun içinde, dairesel çerçeve ile çevrelenmiş dörtte üç 

profilden bir kadın portresi bulunur. Şemsenin, dairesel çerçeve dışında kalan 

kısımları, siyah zemin üzerinde simetrik biçimde rumi, palmet ve şakayıklardan 

oluşan bir düzenlemeyle dolgulanmıştır. Kompozisyonun merkezinde yer alan kadın 

portresinin başlığındaki gösterişli gümüş renkli tepelik dikkat çekmektedir. Enine 

çizgili eşarp başın arkasında toplanarak başın iki yandan aşağıya sarkan saç 

örgülerini açıkta bırakır. Saç örgüleri spiral bağlarla bağlanmıştır. Figürün 

kıyafetinde solgun olarak işlenmiş kıvrık bitkisel motifler göze çarpar. Hafif açık 

olan yaka arkasında bir kolye gözükür. Dairenin iç tarafında, sağ alt bölümde 

sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 11: ÇMK1989–05 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–06: Resimde, dilimli bir kemer içine alınmış dörtte üç profilden bir kadın 

portresi görülmektedir. Kemerin üzerindeki kısımda helezonik ve kıvrık bitkisel 

motiflerle siyah fon üzerine bir düzenleme yer alır. Kemerin içindeki portrenin 

başlığının çevresinde yeşil renkli bir yemeni sarılıdır. Yemeninin kenarına, yüz 

hizasında bir takı iliştirilmiştir. Yemeni altındaki başlık üzerinde solgun olarak 

bitkisel motifler bulunmaktadır. Düşey çizgili kıyafetin üzerinde altın paralardan 

oluşan iki sıra kolye görülür. Sağ alt köşede Dairenin iç tarafında, sağ alt bölümde 

sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 12: ÇMK1989–06 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–07: Yuvarlak alınlıklı bir pencere görünümü verilmiş bir çerçeve içinde, 

profilden resmedilmiş bir kadın portresi yer alır. Pencerenin alınlığında, mavi zemin 

üzerine rumi motifleri ile rumilerin arasında stilize edilmiş kufî hatla besmelenin 

“bismillah” kısmının yer aldığı ibare bulunur. Figürün üzerinde mavi zeminli bindallı 

kıyafet vardır. Yemenisinin altındaki fes üzerinde de bindallı desenleri görülür. Fesin 

üzerinde boyuna kadar dolanan kapalı yemeninin üzerinde solgun olarak çiçek 

motifleri işlenmiştir. Yüzünün çevresinde ve fesin kenarlarında altın varakla pul 

sırası dolaşır. Sol alt köşede, figürün omzuna paralel olarak sanatçının latin 

harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 13: ÇMK1989–07 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–08:  Alınlıklı bir pencere görümünü verilmiş bir pencere içerisinde yer 

alan kadın portresi dörtte üç profilden gösterilmiştir. Pencerenin firuze zeminli 

dalgalı alınlığının ortasında, palmet dolgulu bir şemse bulunur. Alınlığın geri kalan 

alanı kıvrık dal ve çiçek motifleriyle simetrik olarak süslenmiştir. Alınlıktaki şemse, 

portrenin hemen üzerinde, sağda iki, solda bir adet olmak üzere tekrar kullanılmıştır. 

Kadın portresinin başında, işlemeli bir fes üzerine açık olarak yerleştirilmiş yemeni 

yer alır. Beyaz yemeninin üzerinde solgun olarak “C” kıvrımlı motifler görülür. 

Oyalı kenarları, lacivert zeminli bindallı elbisenin omuzlarına doğru sarkmaktadır. 

Yemeninin altından, öne doğru kıvrılmış gümüş renkli küpeler görülmektedir. Sağ alt 

köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 14: ÇMK1989–08 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–09: Zemininde rumi ve palmet düzenlemeleriyle bir dolgu bulunan dikey 

kompozisyonun ortasında beline kadar resmedilmiş bir kadın portresi bulunur. Dörtte 

üç profilden resmedilen portrenin başında fes üzerine serbest olarak atılmış yemeni 

yer alır. Yemeninin kenarları “S” kıvrımlarıyla süslü bindallı elbisenin üzerine doğru 

sarkmaktadır. Tepesi işlemeli olan fesin önü, zincirlerin ucundaki gümüş paralarla 

çevrilidir. Yemininin altından iki yandaki saç örgüsü görülen figürün boynunda altın 

paralardan bir kolye görülmektedir. Sağ alt bölümde sanatçının latin harfleriyle 

yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 15: ÇMK1989–09 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–10: Dörtte üç profilden resmedilmiş kadın portresi, şemse formundaki 

bir açıklığın içinde resimlenmiştir. Bu açıklığın dışında kalan kısımlar, lacivert ve 

siyah fon üzerine palmet, rumi ve çiçekli kıvrık dallar ile dolgulanmıştır. Portrenin 

başında, üzerinde çintemani desenleri bulunan kenarı oyalı beyaz bir yemeni ve 

bunun altında, tepesi işlemeli, bir fes yer alır. Fesin ön bölümü, ucunda gümüş 

paralar olan zincirlerle çevrelenmiştir. Yemeninin altında, fesin iki yanından altın 

takılar sarkar. Yemeni, portrenin omuzlarının arkasına atılmıştır. Siyah zemin 

üzerine bindallı elbisenin yakasının içinde, üç sıra altın paradan oluşan bir gerdanlık 

görülmektedir. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer 

almaktadır. 
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Resim 16: ÇMK1989–10 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–11: Yuvarlak alınlıklı bir pencere görünümü verilmiş bir çerçeve içinde, 

profilden resmedilmiş bir kadın portresi yer alır. Rumiler ve kıvrık dallarla 

dolgulanmış olan alınlık bölümünün ortasında yer alan bir şemse içinde, “maşallah” 

yazılı, istifli bir hat örneği bulunmaktadır. Bu şemsenin iki yanında bir kesik 

şemsenin daha uçları görülmektedir. İçleri firuze dolgulu olan bu şemselerdeki 

motifler kesilmiş olarak resmedilmiştir.  

Dörtgen çerçeve içinde profilden gösterilmiş kadın portresinin başında, fes üzerine 

serbest olarak takılmış, kenarları geometrik desenli yemeni yer alır. Tepesi rumilerle 

bezenmiş olan fesin ön kısmı, uçlarında altın paralar asılı olar zincirlerle 

çevrelenmiştir. Bu zincirler başın iki yanında uzayarak omuza kadar sarkar. Bindallı 

elbise, tıpkı yukarıdaki kesik şemslerde olduğu gibi firuze zeminlidir. Sağ alt köşede 

dikey olarak sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 17: ÇMK1989–11 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–12: Yatay kompozisyonun ortasında, belirsiz bir zemin üzerinde oturan 

bir kadın figürü bulunur. Figür, bitkisel motiflerle bezeli minderler üzerinde 

oturmaktadır. Sol elinde tuttuğu bir laleyi koklar vaziyette betimlenen figürün 

başında, fes üzerine serbest olarak takılmış bir yemeni bulunur. Açık mavi renkli 

yemenin üzerinde solgun olarak rumi desenleri görülür. Fesin ön bölümü uçlarında 

gümüş paralar olan zincirlerle çevrelenmiştir. Zincirler, başın iki yanından boyuna 

kadar sarkar. Figür iki parçadan oluşan lacivert bir bindallı bir elbise giymiştir. 

Figürün ayağındaki terliklerde elbise ile aynı renk ve motifler yer alır. Figürün 

önünde, zemin üzerinde, içinde iki lale olan bir vazo durur. Arka planda ise iki 

yanda, dikey iki dekoratif stilize yazı kuşağı bulunur. İki taraf birbirine simetrik 

olarak aynı dekoratif yazı stilizasyonunu içerir. En üst kısımda ise daha iri bir hat ile 

yatay bir dekoratif yazı kuşağı bulunur. Yazı kuşakları, minderler ve zeminde duran 

vazo, kompozisyonda bir mekân hissi uyandırır. Sağ alt bölümde yastığa paralel 

olarak sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 18: ÇMK1989–12 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–13: Yatay kompozisyonun ortasında, belirsiz bir zemin üzerinde oturan 

bir kadın figürü bulunur. Ayaklarını arkaya toplayarak oturmuş olan figür yanındaki 

mindere yaslanmaktadır. Bordo renkli bindallı elbise giyen figürün başındaki fes de 

aynı renkte ve desendedir. Figürün saçları iki yandan örülmüş biçimde aşağıya 

sarkar. Figürün bacak bölümünde, minyatür resmine özgü bir deformasyon ve 

konturlarla verilen çizgisel bir anlatım görülür. Figürde yüzük, bilezik ve küpe olarak 

takılar mevcuttur. Figürün önünde, zeminde, içinde narlar olan bir tabak, bir sürahi 

ve rumi motifli bir fincan bulunur. Resmin arka planında dekoratif ve stilize bir hat 

ve bunların oluşturduğu geometrik geçmelerle dolgulu, yarım daire biçiminde bir 

düzenleme yer alır. Sağ alt bölümde nar tabağına paralel sanatçının latin harfleriyle 

yazılmış eski imzası yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 



 76

 

Resim 19: ÇMK1989–13 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–14: Kompozisyonun ortasında bulunan kadın portresinin üzerinde, iri 

rumi desenleriyle süslü bir bindallı elbise bulunur. Portrenin başında, bir fes ve 

bunun da üzerinde, kenarları oyalı, sıkı bir biçimde sarılmış bir yemeni bulunur. 

Fesin ön bölümü, uçlarında gümüş para bulunan zincirlerle çevrilidir. Portrenin 

üzerinde, yuvarlak kemer biçiminde, içi dekoratif hat benzeri geometrik geçmelerle 

dolgulu bir bölüm yer alır. Arka planda solgun renklerle tepeler ve seyrek selvi 

ağaçları ile oluşturulmuş bir manzara görülmektedir. Manzara ve portrenin 

yerleştirildiği zeminin bütününe altın varak uygulanmıştır. Sağ alt bölümde giysinin 

üzerinde dik olarak sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 20: ÇMK1989–14 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–15: Çerçevelerle yatay olarak ikiye ayrılmış olan dikey kompozisyonun 

daha dar olan alt bölümünde, kıvrık dal ve rumi motifleriyle sülüs hatlı besmele 

yazısı görülür. Üst bölümde ise lacivert üzerine altın varaklı rumi motifleriyle 

bindallı elbisesi ve kenarı oyalı beyaz yemenisi ile bir kadın portresi, göğüs hizasına 

kadar resmedilmiştir. Dörtte üç profilden resmedilen portre, sanki bir pencerenin 

kenarındaymış gibi kolunu ayırıcı çerçeveye yaslamış ve figür ait olduğu bölümden 

dışarı taşmıştır. Ayrıca figürün eli, alt bölümdeki hat örneğinin küçük bir bölümünü 

kapatacak şekilde aşağıya doğru sarkmıştır. Figür, önünde duran iki laleye doğru 

bakmaktadır. Serbest olarak takılmış yemeninin altında görülen fes tamamen altın 

paralar ile kaplanmıştır. Boyunda, iri altın paralardan oluşan bir kolye görülür. Uzak 

arka planda, Uzakdoğu resim üslubunu yansıtan, solgun ancak detaylı bulutlar 

görülmektedir. 
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Resim 21: ÇMK1989–15 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–16: Dikey olarak düzenlenmiş kompozisyonda, ön planda mavi üzerine 

beyaz rumi ve palmet desenli bindallı elbisesiyle bir kadın figürü yer alır. Figür 

beline kadar gösterilmiştir. Elbisedeki nakışlar diğer resimlerdeki figürlere oranla 

daha az miktardadır. Figürün başında, bir başlığın üzerinde serbest olarak takılmış 

olan yemeninin kenarlarında ağ benzeri bir desen ve oya vardır. Başlığın ön kısmı, 

uçlarında gümüş paralar olan zincirlerle çevrelenmiştir. Bu zincirler başın iki yanında 

yanlarda daha uzundur. Figürün boynunda, biri iki sıra altın paradan oluşan, diğeri 

tek ve büyükçe bir altından iki kolye vardır. Arka planda görülen, simetrik olarak 

düzenlenmiş altın varaklı kıvrık dal ve rumi motifleri figürün elbisesindeki 

desenlerle uyum sağlar. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski 

imzası yer almaktadır. 
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Resim 22: ÇMK1989–16 (Günseli Kato Arşivi) 
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ÇMK1989–17: Dikey kompozisyonda ön planda yer alan kadın portresi boyun 

bölümünün biraz altından bir büst olarak yerleştirilmiştir. Portre, dörtte üç profilden 

gösterilmiştir. Portrenin başında, tepesi solgun bitkisel motiflerle işlemeli bir başlık 

ve buna takılı, arkaya doğru atılmış bir örtü görülmektedir. Başlığın altında, çene 

altına dolanan sarı bir yemeni bulunmaktadır. Başlığın ön bölümü, uçlarında gümüş 

paralar olan yine gümüş renkli zincirlerle çevrilidir. Zincirler başın iki yanında uzar 

ve arkaya atılmış örtünün üzerine sarkar. Başlığın ön bölümünden çene altına 

dolanan bir gümüş zincir daha görülmektedir. Ayrıca figürün boynunda iki sıra altın 

paradan bir kolye ve büyükçe tek bir altından oluşan başka bir kolye yer alır. Figürün 

elbisesinde işleme görülmemektedir. Arka planda, mavi zemin üzerine altın varak ile 

rumi ve palmetli, simetrik bir düzenleme vardır. Rumi motiflerinin içleri de küçük 

çiçek motifleriyle dolgulanmıştır. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış 

eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 23: ÇMK1989–17 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.5 Kapılar 

 

Tarih: 1992 

 

Yer: Almanya 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, Geleneksel Türk-İslam Minyatürü ile Tezhip Sanatı 

ve Geleneksel Japon Resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve 

gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait yedi adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergideki 

eserlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. 

 

Genel özellikler: Sergiye ait örneklerde, mimari öğeleri betimlenme biçimleri, 

perspektif kuralları ve manzarayı yaratan bileşenler gibi pek çok öğe Geleneksel 

Osmanlı Minyatür Sanatı’nın özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca manzaralardaki 

kompozisyon anlayışı, ışık kullanımı, asimetrik düzenleme ve boşluklara verilen 

geniş yerler gibi özelliklerin Geleneksel Japon Resim Sanatı’nın etkileri olduğu 

söylenebilir. Sergideki yapıtlar ağırlıklı olarak, içlerinde mimari öğelerin minyatür 

anlayışına uygun olarak detaylı biçimde betimlendiği doğa ve şehir manzaralarından 

oluşurken figür içermezler. Yapıtların özellikleriyle sanatçının, Matrakçı Nasuh’un 

kent betimlemelerinden esinlendiği düşünülebilir. 
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KP1992–1: Enine düzenlenmiş kompozisyonda ön planda, merkezden biraz daha sağ 

tarafa yerleştirilmiş, yuvarlak kemerli üç açıklıklı ve soğan kubbeli bir mimari 

düzenleme görülmektedir. Bu düzenlemedeki kemerler burgulu ince sütunlarla 

taşınır. Ortada görülen soğan kubbenin kaplamasında ve kemer aralarında, firuze ve 

mavi tek renk sırlı çini dekorasyon betimlemeleri dikkat çeker. Bu mimari 

düzenlemenin arkasındaki düzlemde, yeşil çimenler, selvi ağaçları ve kırmızı 

lalelerden oluşan bir manzara betimlenmiştir. Sanatçı, bu manzaranın bir bölümüne 

mimari açıklıkların oluşturduğu çerçeveden bakmamızı istemiştir. Manzaradaki fon 

tamamen altın varakla oluşturulmuştur. Kompozisyonun üst köşelerinde, geniş “C” 

kıvrımlarıyla sınırlandırılmış, siyah zeminli köşe süslemeleri yerleştirilmiştir. 

Bunların içinde kıvrık dal, rumi ve lalelerden oluşan bitkisel motifler görülmektedir. 

Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 

 

 

 
Resim 24: KP1992–1, 13,5 x 40 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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KP1992–2: Dikey kompozisyonlu yapıtın alt bölümündeki ön düzlemde, aralarında 

tek kubbeli bir caminin de yer aldığı, kubbeli, yuvarlak kemerli pencereleri olan 

binaların oluşturduğu bir Osmanlı kenti görünümü yer alır. Yapıların bazılarının 

cephelerinde mavi beyaz teknikli çini dekorasyon betimlemeleri dikkat çeker. Bina 

grubunun iki yanından surların başladığı görülmektedir. Ortadaki düzlemde selviler 

ve yuvarlak siluetli ağaçlarla kaplı bir tepe yer alır. Kent manzarasında ve bu 

bölümde, kırmızı laleler göze çarpar. Uzaktaki arka planda etekleri sise karışarak 

soluklaşan, üzerlerinde yine ağaç siluetleri görülen tepeler görülmektedir. Zemin 

altın varakla kaplanmıştır. Sol üst bölümdeki güneş, düz altın varakla gösterilmiştir. 

Binaların en sağındaki üçgen çatıya paralel olarak sanatçının latin harfleriyle 

yazılmış eski imzası yer almaktadır. 
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Resim 25: KP1992–2, 21 x 20 cm., (Günseli Kato Arşivi) 

 

 



 89

KP1992–3: Yatay kompozisyonun büyük bölümünü, ön planda yer alan, cephesi 

mavi beyaz teknikli çini dekorasyon betimlemeleriyle kaplı bir beden duvarı ve 

kemer düzenlemesi oluşturur. Bu mimari düzenlemenin önünde ve arkasında, Japon 

kültüründe önemli bir yeri olan kiraz çiçeklerine benzer bahar çiçekleri açmış ağaçlar 

görülmektedir. Ayrıca ön planda süsenler göze çarpar. Arka planda selvi ağaçları ve 

uzakta, etekleri sise karışan tepeler görülmektedir. Tamamen altın varak kaplı 

zeminde, üst bölümdeki güneş düz altın varakla vurgulanmıştır. Oldukça asimetrik 

bir düzenlemeye sahip olan kompozisyon bu özelliği ile Japon Resim Sanatını 

hatırlatır. 

 

 

 

Resim 26: KP1992–3, 11,5 x 24 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90

KP1992–4: Serginin “KP1992–1” kodlu yapıtındaki yuvarlak kemerli üç açıklıklı ve 

soğan kubbeli mimari betimleme, buradaki yatay kompozisyonun sol bölümün 

kaplar. Kemerleri taşıyan ince sütunlarda siyah zemin üzerine firuze desenler 

görülmektedir. Kubbede ve sütunların altındaki dörtgen alanda mavi beyaz teknikli 

çini dekorasyon betimlemeleri görülür. Kemer aralarında da, yine Osmanlı Çini 

Sanatı’nda esinlenildiği düşünülebilecek, koyu mavi zemin üzerine beyaz kıvrık dal 

ve çiçek motifleri betimlenmiştir. Bu düzenlemenin arkasında, üzerinde laleler, çiçek 

motifleri ve selvilerin görüldüğü bir manzara yer alır. Mimari düzenleme bu 

manzaranın bir bölümün çerçeve içine almıştır. Sağ üst bölümde, çok uzakta 

gösterilmiş tepeler görülmektedir. 

 

 

 
Resim 27: KP1992–4, 11,5 x 24 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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KP1992–5: Enine gelişen kompozisyon bize hayali bir boğaz panoraması 

sunmaktadır. Ön planda selviler, yuvarlak siluetli ağaçlar ve lalelerden oluşan bir 

orman ya da koru görüntüsü yer alır. Bu düzlemin hemen arkasında resmin sağ 

bölümünde görülen yuvarlak kemerli açıklıkları ve dört yuvarlak kubbesi olan 

mimari bir düzenleme ağaçlar tarafından kısmen gizlenmiştir. Sol bölümde ise, ön 

plandaki ağaçlık alanın alçaldığı kısımda uzak arka plandaki İstanbul silueti göze 

çarpmaktadır. Denizi ve gökyüzünü oluşturan fona tamamen altın varak 

uygulanmıştır. Anadolu yakasından tarihi yarımadaya büyük olasılıkla günbatımında 

bir bakışı betimleyen bu kompozisyonda sanatçı, Geleneksel Osmanlı Minyatür 

Sanatı’nın renk ve motif öğelerinin kullanım biçimlerini, Geleneksel Japon Resim 

Sanatı’nın muhtemel etkileriyle sebebiyle değiştirerek etkileyici bir boğaz manzarası 

ortaya koymuştur. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

Resim 28: KP1992–5, 13,5 x 40 cm, (Günseli Kato Arşivi) 
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KP1992–6: Yatay düzenlenmiş dikdörtgen kompozisyon, içten geniş “C” 

kıvrımlarıyla sınırlanan, geniş oval bir çerçeve içine alınmıştır. Ön plandaki, selviler, 

yuvarlak siluetli ağaçlar ve lalelerden oluşan alanın hemen arkasına, yalnızca üst 

bölümleri açıkta kalan türbe benzeri iki adet tek kubbeli yapı gizlenmiştir. Yapıların 

kubbeleri mavi beyaz teknikli çini dekorasyon betimlemeleriyle kaplıdır. 

Kompozisyonun sağ bölümünde ise, arka planda Uzakdoğu resim sanatı üslubunu 

yansıtan bir bulut yer alır. 

 

 

 

Resim 29: KP1992–6 , 13, 5 x 40 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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KP1992–7: Yatay dikdörtgen kompozisyonun ön düzleminde, üzerinde selvi, 

yuvarlak siluetli ağaçlar ve lalelerin bulunduğu bir arazi gösterilmiştir. Bu alanın 

hemen arkasında, biri sağda, diğeri solda olmak üzere iki adet tek kubbeli cami 

betimlenmiştir. Soldaki yapıda, camiye bitişik bir kubbeli birim daha yer alırken sağ 

tarafta gösterilen caminin arkasında üç kubbeli başka bir yapı daha görülmektedir.  

Arka planda ise, mavi beyaz teknikli ve bitkisel dekorlu çini dekorasyon 

betimlemeleriyle kaplı yüksek bir taç kapıya sahip, kompozisyonu yatay olarak 

geçen bir beden duvarı betimlenmiştir. Burada gösterilen taç kapının üzerindeki 

kitabe benzeri firuze çini betimlemesinin üzerinde Arapça harflere “Allah” ibaresi 

yer alır. Zeminde altın varak kullanılmış, sağ üst bölümde görülen güneş düz altın 

varakla belirginleşmiştir. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski 

imzası yer almaktadır. 
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Resim 30 : KP1992–7, 21 x 20 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.6 Türk ve Japon Kültüründe Motif Benzerliği 

 

Tarih: 1992 

 

Yer: İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ile tezhip sanatı ve 

geleneksel Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş 

varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait herhangi bir yapıt örneğine ulaşılamamıştır. 

 

Genel özellikler: İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde, 1992 yılında 

gerçekleşen “Türk ve Japon Kültüründe Motif Benzerliği” adlı sempozyum 

dolayısıyla, açılan sergide Günseli Kato’nun ve Japon minyatür öğrencilerinin 

yapıtları sergilenmiştir. Genellikle Türk-İslam Minyatür ve tezhip örneklerinin 

reprodüksiyonlarının yer aldığı sergide yapıtlar küçük ebatlı olarak hazırlanmıştır. 

Çin bulutları, çintemani, çiçek formaları ve ebru desenleri gibi, iki kültürün sanatında 

da görülen benzer motiflerin vurgulandığı sergide, melekler, cinler gibi konu ve figür 

benzerlikleri üzerinde de durulmuştur. Ayrıca, malzeme, fırça, fırça tekniği, boyama 

teknikleri, degrade tekniği gibi teknik ve malzeme benzerlikleri, sergideki örneklerle 

ortaya konulmuştur. 
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2.2.1.7 “Hiç” 

 

Tarih: 1994 

 

Yer: Koheda Galerisi, Gifu 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ezme boya, altın ve 

gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. Resimlerin çevresinde sanatçı tarafından imal 

edilmiş ahşap çerçeveler kullanılmıştır 

 

Tanımlar: Sergiye ait yedi adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergilenen yapıtların 

kesin sayısı hakkında bilgi mevcut değildir. 

 

Genel özellikler: Sanatçı, kendi tasarladığı Selçuklu kapılarını veya pencerelerini 

simgeleyen ahşap çerçeveler içerisindeki Selçuklu ve Uygur dönemi minyatür 

figürlerini zamanın ötesine taşımayı amaçlamıştır. Bazı figürlerin başlarının 

arkasındaki yuvarlak altın haleler Bizans resim sanatı özeliklerini çağrıştırmaktadır. 

Yine tıpkı Bizans resminde olduğu gibi, düz altın zemin üzerindeki figürlerin 

bıraktığı boşluk ve hiçlik hissi, serginin adı ile uyuşmaktadır. Figürlerin sahip olduğu 

dingin ifade de bu etkiyi desteklemektedir. Serginin genelinde yoğun altın kullanımı 

dikkat çekmektedir. Arka planda kullanılan manzaralarda, selvi ağaçları Türk 

Minyatür Sanatı’nın öğelerinde birisi olarak karşımıza çıkarken, etekleri sise karışan 

tepeler de Uzakdoğu resim sanatı’nın bir özelliği olarak değerlendirilebilir.  
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HIC1994–1: Düzgün bir çerçevesi ve belirli bir kenarı olmayan yapıtın zemini 

tamamen altın varaktır.  Yapıt içerisindeki figürler de altın ile işlenmiştir. 

Kompozisyon içerisindeki on figürden iki tanesi merkezde, birbirlerine dönük 

vaziyette betimlenmiştir. Jest ve bakışları ile birbirleriyle diyalog halinde oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu iki figürün başlarının arkasında görülen haleler diğerlerinden 

daha büyüktür. Diğer sekiz figür, kompozisyonun alt sınırında oturur vaziyette 

sıralanmışlardır. Bütün figürlerin başlarında birer taç vardır. Kıyafetlerin üzerlerinde, 

detaylı olarak işlenmiş bitkisel motifler görülür. Ayrıca, gümüş varakla yapılmış, 

oranla iri rumi, palmet ve çiçek motifleri üst bölümdeki iki figürü çevrelemektedir. 
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Resim 31: HIC1994–1 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–2: Alt ve üst bölümleri silmeli, kenarı ise mimarideki halat silme 

biçiminde bir bordür ile çevrili dikey ahşap çerçevenin içinde sivri kemerli bir 

açıklık ve bu açıklığın içinde ise bir gece manzarası yer alır. Çerçevenin, silme ile 

açıklık arasında kalan düz yüzeyleri, parça altın varaklar ile kaplanmıştır. İç 

bölümdeki dikey kompozisyonda, biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki Selçuklu 

figürü görülür. Siyah fon üzerindeki figürlerin arka planında stilize selvi ağaçlı 

tepelerle bir manzara oluşturulmuştur. Bunların da üzerinde, dolunay halindeki ay 

görülmektedir. Figürlerin kıyafetleri detaylı bir biçimde, rumi, palmet ve bitkisel 

motiflerle bezenmiştir. Figürler, Selçuklu minyatürlerine özgü başlıklar giymişlerdir. 

Erkek figürünün bilek hizasındaki kumaşta çintemani deseni vardır. Kadın figürü, bir 

lale koklamaktadır ve bu figürün hemen sağında, toprakta üç adet daha lale görülür. 
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Resim 32: HIC1994–2 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–3: Alt ve üst bölümleri silmeli, kenarı ise mimarideki halat silme 

biçiminde bir bordür ile çevrili ahşap çerçevenin içinde yan yana iki adet sivri 

kemerli açıklık bulunur. Bu açıklıklar içindeki tek parça resmi ikiye ayırır. 

Çerçevenin, silme ile açıklık arasında kalan düz yüzeyleri, parça altın varaklar ile 

kaplanmıştır. Bir gece manzarası sunan kompozisyonun sol bölümünde, yerde 

oturmakta olan bir kadın figürü bulunmaktadır. Elinde bir mendil tutan figür, 

hüzünlü bir ifade ve duruş sergilemektedir. Arka planda, stilize selvi ağaçlarının 

olduğu tepelerle oluşturulmuş bir manzara görülür. Sağ bölümde ise yükselen selvi 

ağaçlarının üzerinde dolunay halindeki ay yer almaktadır. Yine üst bölümde, sağ 

tarafa doğru genişleye, yatay çizgilerle oluşturulmuş, ay ışığında parlayan bir bulut 

betimlenmiştir. Sağ alt köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası 

bulunur. 
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Resim 33: HIC1994–3 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–4: Alt ve üst bölümleri silmeli, kenarı halat bordürlü yatay çerçeve, yan 

yana iki sivri kemer açıklık ile içindeki tek parça resmi ikiye ayırır. Soldan sağa 

doğru gelişen kompozisyonun sol tarafında, altı kadın figürü, sağa doğru uçma 

eylemi sergileyen iki meleği izlemektedirler. Başları örtülü kadınların altın zeminli 

giysilerinde çintemani motifleri görülmektedir. Havada uçuşan kıvrımlı giysiler 

içinde betimlenen melek figürlerinin kanatları, geleneksel Türk Minyatür Sanatı 

üslubunu yansıtır. Arkalarındaki kadınlara ileriyi işaret etmekte olan meleklerin 

gümüş pul dizileriyle süslü başlarının arkasındaki altın varak zemin yoğunlaşarak 

hale görünümü alır.   Resmin zemini tamamen altın varaklıdır. 
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Resim 34: HIC1994–4 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–5: Çerçevesi olmayan dikey kompozisyonun düz altın varak zemini 

üzerinde, arka arkaya duran iki Uygur rahibi figürü yer alır.108 İfade ve giysi olarak 

birbirine çok benzeyen iki figürün de kıyafet ve çene altından bağlamalı başlıkları 

detaylı biçimde resimlenmiştir. Figürlerin belinde, Orta Asya Türklerine özgü 

“sallantılı kemer” geleneğinin bir devamı gibi sayılabilecek kemerler vardır. 

Kollarını önden birleştirmiş olan figürler, birer çiçek tutarlar. 

 

 

                                                 
108 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına 
Göre), Ankara 1991s. 354. 
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Resim 35: HIC1994–5 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–6: Yatay bir çerçeve içinde yan yana üç sivri kemerli açıklık, içindeki tek 

parça resmi üç bölüme ayırır. Zeminin parçalı altın varak ile dolgulandığı yapıtın 

arka planında tepeler ve bu tepeler arasından yükselen stilize selvi ağaçları 

bulunmaktadır. Bu tepelerin etekleri soluklaştırılarak sis etkisi sağlanmıştır. 

Açıklıkların en solda olanında iki kadın figürü bulunur. Hafif eğik olarak birbirine 

dönük olan figürlerin başlarında hale vardır. Başlarını, iki yandan dalgalanarak inen 

bir örtü ile serbest olarak örten figürlerin halesi ve başörtüsü altın ile işlenmiştir. 

Elbiselerinin üzerinde çiçek desenleri olan figürlerin başlarının iki yanından çene 

altına sarkarak birleşen bir de takıları vardır. Ortadaki açıklıkta yer alan tek kadın 

figürü, solda yer alan figürlerle tamamen aynı görünümdedir. En sağdaki açıklıkta 

ise, gökyüzünde dolunay halindeki ay görülür. Sağ alt köşede sanatçının latin 

harfleriyle yazılmış eski imzası yer almaktadır. 

 

 

 

Resim 36: HIC1996–1 (Günseli Kato Arşivi) 
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HIC1994–7: Alt ve üst bölümleri silmeli, kenarları halat bordürlü dikey çerçeve 

içindeki yapıt, kırmızı fon rengine sahiptir. Alt bölümdeki beşli figür grubu 

diyagonal bir kompozisyonla yukarı doğru yükselir. Üst bölümde ise, figür grubunun 

çizdiği diyagonal çizgiye dik olarak yerleştirilmiş olan, dolunay halindeki ay yer alır. 

Ay ve figürlerin kıyafetleri altın ile işlenmiştir. Her birinde birer kaftan olan kadın 

figürlerinin başlarındaki örtüler serbest bir şeklide başın arkasına atılmıştır. Bu 

örtülerin üzerinde, halka biçiminde birer taca sahip olan figürler çeşitli jest ve 

mimiklerle diyalog halinde betimlenmiştir. 
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Resim 37:HIC1994–7 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.8 İpekyolunun Neşesi (Takuo Kato ile birlikte) 

 

Tarih: 1995 

 

Yer: Gero Onsen Galerisi, Gifu 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü tekniğinde, kâğıt 

üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait onbir adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergide yer alan 

yapıtların sayısı hakkında kesin bilgi mevcut değildir. 

 

 

Genel özellikler: Sanatçı sergiyi o dönemde kayınpederi olan ünlü Japon seramik 

sanatçısı Takuo Kato ile birlikte açmıştır. Bu sergideki minyatürlerin, sanatçının 

daha önce açmış olduğu “Hiç” adlı sergisindeki bazı yapıtlarda olduğu gibi 

çerçeveden ve belirli dörtgen sınırlardan çıkarıldığını görmekteyiz. Sergideki 

yapıtlarda yoğun altın ve gümüş varak ile altın yaldız kullanımı izlenmektedir. 

Sanatçı minyatürlerin yanı sıra, kendi tasarladığı seramik örneklerine de sergide yer 

vermiştir. Bu örneklerin de sanatçının minyatür tekniğine uygun olarak benzer 

süsleme motifleriyle dekorlandığı görülür. 
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İPEK1995-1: Çerçevesi olmayan dikey kompozisyonda ayakta diyalog halinde iki 

figür görülmektedir. Figürler merkezin sağına doğru yerleştirilmiştir. Bu yerleşim ve 

bırakılan boşluk, Japon Resim Sanatı’nın bir özelliği olarak karşımıza çıkar. 

Figürlerin giysilerine bakılarak soldakinin Selçuklu, sağdakinin ise Osmanlı 

dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Soldaki figürün başında, altın varaklı, süslü bir 

taç bulunur. Ayrıca iç giysi de altın varakla betimlenmiştir. başlığın altından çıkarak 

çenesinin altından dolaşan inci dizisi görünümünde takılar figürün boynunda da 

görülmektedir. Çiçek motifleriyle süslü üst giysisi, bel hizasında gümüş varakla 

belirginleşmiş bir kuşakla bağlıdır. Figür sağ eliyle diğer figüre bir şey anlatır 

pozisyonda gösterilmiştir. Sağdaki figürün başında katmanları detaylı biçimde 

işlenmiş bir sarık bulunur. Üzerinde çintemani motifli, gümüş varakla kaplı bir 

kaftan görülür. Figür, ellerinden biriyle içeriden kaftanın yakasını tutarken diğer 

elinde tuttuğu kırmızı elmayı diğer figüre uzatır durumda betimlenmiştir. Bu figürün 

de iç giysisinde altın varak kullanılmıştır. Zemin, Selçuklu dönemi minyatür 

üslubunu yansıtacak biçimde stilize kıvrık dal ve rumi motifleriyle kaplıdır. Sağ alt 

köşede sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası bu kez kırmızıyla verilmiştir. 
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Resim 38: İPEK1995-1, 11 x 15,5 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995-2: Düzgün kenarları ve çerçevesi olmayan yapıtta, giysilerinden ve 

saçlarından Selçuklu çağına ait olabilecekleri düşünülen beş adet figür yer 

almaktadır. Başlarında altın varaklı taçlar takılı olan figürlerin uzun düz saçları 

vardır. Kompozisyonun sol bölümüne gruplanmış olan dört figür oturur pozisyonda 

betimlenmiştir ve el-kol mimiklerinden birbirleriyle diyalog halinde oldukları 

anlaşılır. Bu figürlerin giysileri ve kollarındaki bant biçimindeki takılar altın varakla 

işlenmiştir. Taçlarda ve kol bantlarındaki altın varaklara, küçük kabartılarla taşlarla 

süslü birer mücevher görünümü verilmiştir. Sol taraftaki figür ise diğerlerinin aksine 

ayakta durmaktadır. Öteki figürlere yönelmiş olarak diyalog halinde görülen bu 

figürün giysisi gümüş varakla verilmiştir ancak tacı, kol takıları ve çizmeleri yine 

altındır. Kompozisyonun sol üst bölümünde, gümüş yaldız ile ay betimlenmiştir. 

Sergideki diğer yapıtların aksine burada fon rengi olarak gümüş varak kullanılmıştır. 

Sol alt köşede kırmızı boyayla sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer 

alır. 
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Resim 39: İPEK1995-2, 11 x 15, 3 cm., (Günseli Kato Arşivi) 

 



 115

İPEK1995-3: Düzgün kenarları ve çerçevesi olmayan uzun dikey kompozisyonun alt 

ve orta bölümünde iki figür grubu yer almaktadır. Giysilerinden ve saçlarından 

figürlerin Selçuklu çağına ati oldukları düşünülebilir. Figürlerin giysilerinde, 

başlarındaki taçlarda ve kol bantlarında altın varak kullanılmıştır. Taçlarda ve kol 

bantlarındaki altın varaklara, küçük kabartılarla taşlarla süslü birer mücevher 

görünümü verilmiştir. Figürlerin giysilerinde, Rumili kıvrık dallar, çintemaniler, 

helezonlar ve radyal çizgiler gibi çeşitli motifler kullanılmıştır. Alt bölümde yer alan 

yan yana oturur pozisyondaki figürler sağ tarafa doğru bakmaktadır. Orta bölümdeki 

grupta yer alan dört figür, Başının arkasında gümüş varakla işlenmiş bir halesi 

bulunan ve bağdaş kumru olarak oturan beşinci bir figürün çevresinde gruplanmıştır. 

Bu figürün tacının yanından sarkarak çene altından dolaşan arlın zincir biçiminde bir 

takısı daha vardır. Her iki figür grubunun da arkasından, kompozisyonun düzenine 

uygun olarak yükselen ve içleri altın varaklı bitkisel süslemelerle dolgulu iki adet 

selvi ağacı yükselir. Altın yaldızlı zemin üzerinde, üst bölümde parlak ve düz altın 

varakla belirginleşmiş güneş yer alır. 
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Resim 40: İPEK1995–3 , 11 x 41 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–4: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi bulunmayan kompozisyonda, tahtta 

oturan ve giysilerinden Selçuklu çağına ait oldukları düşünülebilen iki figür 

diyagonal olarak yerleştirilmiştir. Sol üstteki figür küçük fevkani bir tahtta 

oturmaktadır. Bir elini başına dayamış ve düşünceli olarak gösterilen figürün altın 

varaklı kaftanının yakalarında bitkisel motifler görülür. Başında yine altın varaklı ve 

arkasında hotoz bulunan bir taç bulunur. Figürün içteki giysisi firuze olup beneklerle 

süslüdür. Tahtın yüzeylerinde de kabarık altın beneklerle süsleme uygulanmıştır. Sağ 

altta yer alan Figürün oturduğu gümüş varakla gösterilmiş taht diğerine göre oldukça 

büyüktür. Tamamı altın varakla işlenmiş giysilerinde benek motifleri görülür. 

Figürün, kenarları kabarık altın beneklerle süslenmiş tacının orta kısmı kırmızıdır. 

Figürün belinde lacivert bir kuşak bulunur. Sağ alt köşede kırmızı boyayla sanatçının 

latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer alır. 

 

 



 118

 
Resim 41: İPEK1995–4, 11 x 15,5 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–5: Düzgün bir çerçevesi olmayan dikdörtgen kompozisyonun alt 

bölümünde yan yana ayakta duran ve bel hizalarına kadar gösterilmiş beş kadın 

figürü yer alır. Mimiklerinde birbirleriyle diyalog halinde oldukları anlaşılan 

figürlerin giysileri benzer görünümde betimlenmiştir. Yalnızca iç giysi ve dış 

kaftanda farklı tonlarda altın varak kullanılmıştır. Figürlerin başlarında, kabarık 

benekli altın varaklarla işlenmiş balıklar ve başlarının iki yanından sarkarak çene 

altına dolanan inci dizisi görünümünde süsleri vardır. Üç figürün belinde gümüş 

varaklı kemerler görülür. Figürlerin görünüş ve giysilerinden Osmanlı çağına ait 

karakterler oldukları düşünülebilir. Kompozisyonun orta bölümünde yuvarlak biçimli 

ve kırmızı yapraklı bir ağaç görülür. Fon tamamen altın varak kaplıdır. Sağ alt 

köşede kırmızı boyayla sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer alır. 
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Resim 42: İPEK1995–5, 11 x 15,3 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–6: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi olmayan kompozisyonda oturur 

vaziyette iki kadın figürü betimlenmiştir. Altın varakla işlenmiş giysiler ve kol 

bantlarına kabarık altın beneklerle hareketlilik kazandırılmıştır. Figürlerin saçlarında 

gümüş ve altın varakla boncuk dizisi biçiminde takılar görülür. Figürlerin hemen 

altındaki mavi dalgalı çizgiler ve kompozisyona sol kenardan giren, stilize kıvrık 

dallı bir ağaç, sola doğru bakar vaziyette oturan kadınların su kenarındaki bir ağacın 

altında oturduklarını gösterir. Ağacın helezonik dallarında yine kabarık altın benekler 

bulunmaktadır. Kompozisyonun sağ tarafında gümüş yaldızla gösterilmiş ay bulunur. 
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Resim 43: İPEK1995–6, 11 x 15,3 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–7: Bir çerçevesi olmayan kompozisyon, iki parçaya bölünmüş bir 

manzara sahnesinden oluşmaktadır. Ön planda pembe çiçeklerin yer aldığı bir alan, 

bunun arkasında selviler ve stilize kuru dallı ağaçların yer aldığı bir tepe, en arka 

düzlemde de ufka doğru genişleyen deniz gösterilmektedir. Gökyüzüne ayrılan alan 

altın varakla kaplanmıştır. Soldaki bölümde, ufuktan yarısı gözüken ve daha koyu 

tonlu altın varakla belirtilmiş olan güneş, sağdaki bölümde ise hilal biçiminde ay 

görülmektedir. 
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Resim 44: İPEK1995–7, 11 x 15, 3 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–8: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi olmayan dikey kompozisyonda 

“İPEK1995–2” kodlu örnekteki renk düzeni ve Selçuklu çağına ait benzer figürler 

görülmektedir. Burada, sol kısımda birbirine sarılmış iki figür, Hoylu Abdülmümin 

bin Muhammed’in13. yüzyılda resimlediği Varka ile Gülşah Mesnevisi’nden, Varka 

ile Gülşah’ın ayrılmalarını konu alan minyatürden esinlenilmiştir.109 Buradaki renk 

düzenleri, kaynak minyatürden farklı olarak işlenmiştir. Başında altın varaklı tacı 

olan Gülşah’ın giysisinin dış katmanı ve ayakkabıları da altın varaklıdır. Üzerinde 

bitkisel motifler olan iç katman ise gümüş varaklıdır. Varka ise başlığı ve çizmeleri 

altın, giysisi gümüş varaklı olarak betimlenmiştir. Figürlerin kol bantları da yine altın 

varaklıdır. Sağ tarafta oturan kadın figürünün bitkisel motiflerle süslü elbisesi ve tacı 

altın varaklıdır. Bu figür orijinal minyatürde var olmayan ve Varak ile Gülşah’a 

koruyuculuk yapması düşüncesiyle sanatçı tarafından kompozisyona eklenmiş bir 

karakterdir. Varka ile Gülşah figürlerinin arkasında, Altın varaklı meyveleri olan, 

kıvrık dallı stilize bir ağaç görülmektedir. Sağ alt köşede kırmızı boyayla sanatçının 

latin harfleriyle yazılmış eski imzası yer alır. 

 

 

                                                 
109 İnal, a.g.e., Res. 28; Mahir, a.g.e., Res. 4. 



 126

 
Resim 45: İPEK1995–8, 11 x 15,3 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–9: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi olmayan yapıtta birbirine benzer 

kıyafetlerde sekiz adet kadın figürü ayakta resmedilmiştir. Giysileri ve mavi hotozlu 

başlıkları altın varakla işlenmiştir. Figürlerin kaftanlarının bir kenarı hafifçe 

kıvrılarak iç yüzdeki kırmızı rengi ortaya çıkarırı. Zeminde tamamen altın 

kullanılmıştır. 

 

 

 
Resim 46: İPEK1995–9, 11 x 15, 3 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–10: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi olmayan yapıtta taht üzerinde 

bağdaş kurmuş bir şehzade ve sol tarafında şehzadeye şemsiye tutan ayakta başka bir 

figür görülmektedir. Tahtta oturan figürün pelerini, tacı ve kemeri altın, kaftanı ise 

gümüş varaklıdır. Yine altın varakla işlenmiş olan taht üzerinde geometrik geçmeler 

ve kabarık beneklerle oluşturulmuş bezemeler görülür. Ayaktaki figür başında sarıkla 

betimlenmiştir. Lacivert renkli kaftanının üzerinde altın yaldızla geometrik motifler 

işlenmiştir. Giysisinin yakası ve belindeki kuşağı altın varaklıdır. Figürün elindeki 

şemsiyede ise altın varak üzerine bitkisel motifler işlenmiştir. Zemin altın yaldızla 

kaplanmıştır. Sağ alt köşede kırmızı boyayla sanatçının latin harfleriyle yazılmış eski 

imzası yer alır. 
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Resim 47: İPEK1995–10, 11 x  15,3 cm, (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–11: Düzgün kenarları ve bir çerçevesi olmayan yapıtta, giysilerinden 

Osmanlı dönemine ait oldukları düşünülebilecek, soldaki ve sağdaki erkek, ortadaki 

kadın olmak üzere üç oturan figür görülmektedir. Soldaki figürün başında arık 

bulunur. Altın varaklı giysisinin üzerinde, gümüş varak üzerine rumi ve kıvrık dal 

motifli bir kaftan görülür. Figürün kemeri ve giysisinin düğmeleri altındır. Figür 

elinde tuttuğu altın varakla belirginleşmiş içki kabını ortadaki kadın figürüne ikram 

etmektedir. Kaba elini uzatan kadın figürün başında kırmızı ve beyaz kumaşlar ile 

önünde altın bir taçtan oluşan bir başlık görülür. Bu başlığın iki yanından sarkarak 

çene altından dolanan inci dizisi biçiminde bir takı görülmektedir. Figürün giysisi 

altın varak üzerine kırmızı çiçek motifleriyle işlenmiştir.  Kemeri ve düğmeleri 

altındır. Soldaki sarıklı erkek figürü de elinde bir içki kabı tutmaktadır. Figürün 

üzerindeki altın varaklı kaftanı üzerine sivri bir cisimle batırılarak üç benek motifleri 

oluşturulmuştur. Grubun çevresinde çiçekler ve sol tarafta altın yapraklı bir ağaç 

bulunur. Kompozisyonun üst bölümünde Altın varakla ay betimlenmiştir. Zemin 

altın yaldızlıdır. Sol alt köşede kırmızı boyayla sanatçının latin harfleriyle yazılmış 

eski imzası yer alır. 
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Resim 48: İPEK1995–11, 11 x 15,3 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–12: Kenarı altın yaldızla dekorlanmış tek renk sırlı pişmiş toprak tabağın 

iç yüzeyi, altın yaldızla işlenmiş selvi ağaçları, tepeler ve aydan oluşan minyatür 

üslubunda bir manzara ile dekorlanmıştır. 

 

 

 

Resim 49: İPEK1995–12 (Günseli Kato Arşivi) 
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İPEK1995–13: Üç adet pişmiş toprak, tek renk sırlı kapaklı kase. Kaselerden ikisi 

yeşil sırlıdır. Diğeri ise firuze sırlı olup kapağı altın yaldızlı rumi ve kıvrık dal 

motifleriyle dekorlanmıştır. Kaselerin kapakları üzerinde alem bulunan yuvarlak 

kubbeler biçiminde tasarlanmıştır. Kubbelerin saçak kenarları ve dilimleri ayıran 

kaburga çizgilerine altın yaldız uygulanmıştır. Yine altın yaldızlı alemler kapakların 

tutamağı olarak işlev görmektedir. 

 

 

 

Resim 50: İPEK1995–13 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.9 Çağdaş Minyatür 

 

Tarih: 1996 

 

Yer: Wakoii Galerisi, Tokyo 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü tekniğinde, kâğıt 

üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait herhangi bir yapıt örneği mevcut değildir. 

 

Konsept: Günseli Kato’nun Japonya’da açmış olduğu Minyatür kursuna kayıtlı olan 

öğrencileriyle birlikte açtığı bir sergidir. Osmanlı Minyatür üslubundaki ve figüratif 

ağırlıklı sergide aynı zamanda çiçekler ve mimari detaylar da konular arasına 

girmiştir. 
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2.2.1.10 Doğu Estetiğinde Kadın ve Minyatür 

 

Tarih: 1997 

 

Yer: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü tekniğinde, kâğıt 

üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait iki yapıt örneği incelenmiştir. Sergide yer alan yapıtların 

kesin olarak belirli değildir. Sanatçı sergiyi Japon minyatür öğrencileri ile birlikte 

açmıştır 
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DEKM1997-1: Farklı ölçeklerde ele alınmış üç kadın figürünün yer aldığı 

kompozisyonda hakim renk kırmızıdır. Sol üstteki figür bilekleri altın şeritli kırmızı 

elbisesiyle bir Çin prensesini, sağ üstteki figür tamamen altın giysisiyle bir Uygur 

soylusunu, alt bölümde oturan figür ise renkli kimonosuyla bir Japon kadınını 

betimler 

 

 

Resim 51: DEKM1997-1 (Günseli Kato Arşivi) 
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DEKM1997-2: Açılı olarak yerleştirilmiş iki kare panoda, altın zemin üzerine, 

Budist resim sanatına yakın bir üslupta verilmiş iki kadın portresi görülmektedir. 

Figürleri gözleri dalgalı ve kısık, kulakları uzun olarak tasvir edilmiştir. 
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2.2.1.11. Dans Edenin Danssız Dansı 

 

Tarih: 1998 

 

Yer: AFA Sanat Cafe, İstanbul 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. Bazı yapıtlarda kabartma etkisini sağlamak için akrilik boya 

ve alçı kullanılmıştır.  

 

Tanımlar: Bu sergiye ait herhangi bir yapıt örneği mevcut değildir. 

 

Genel özellikler: Sergi için Belirlenmiş bir konsept yoktur. Çoğunlukla non-figüratif 

soyut çalışmaların oluşturduğu sergide az miktarda figürlü çalışma da yer almıştır. 

Yapıtlar küçük boyutlu ve kare biçimindedir. Figürlü çalışmaların arasında, 

geleneksel minyatür üslubunda nü kadın figürleri de yer almıştır. Ayrıca, bazı kadın 

ve erkek figürleri, çift olarak ağaç gövdeleri biçiminde gösterilmiştir. 
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2.2.1.12. Akdeniz’in Mor Bin Yılı 

 

Tarih: 1999   

 

Yer: Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi, İstanbul 

 

Malzeme ve Teknik: Metal iskelet, ağaç malzeme ve alçı ile yapılmış olan heykeller 

üzerine, akrilik, pigment ve ezme altın boya ile altın ve gümüş varak uygulanmıştır. 

Heykellerin bazılarında plastik manken uzuvları kullanılmıştır.  

 

Tanımlar: Sanatçı, Bizans sikkelerinin ağırlıkla sergilendiği sergiye, daha önce 

gerçekleştirdiği “İstanbul’un Bin Yılı” adlı performansı için hazırlayarak kullandığı 

heykellerden seçilen üç yapıtla katılmıştır. 

 

Genel özellikler: Sanatçı, “Akdeniz’in Mor Bin Yılı” adlı, Bizans sanatı ve 

kültürünü kapsayan güncel karma sergiye üç adet heykeli ile katılmıştır. Heykeller, 

daha önce Aya İrini’de gerçekleştirmiş olduğu “İstanbul’un Bin Yılı” adlı 

performansda kullanılmıştır. Sanatçı bu üç heykelde, Bizans’ın çeşitli dönemlerine 

ait ve tasvir örneklerine, özellikle Ayasofya mozaiklerine gönderme yapan figürler 

kullanmıştır.  

 

Yayın: “Akdeniz’in Mor Binyılı”Yapı Kredi Kolkesiyonu Bizans Sikkeleri “The 

Mediterranean’s Purple Millennium”, İstanbul Ocak 1999. 
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AMBY1999–1: Karışık teknikte yapılmış olan heykelin boyu 180 cm.dir. Heykelin 

kaidesi, renk ve biçim olarak kesilmiş bir ağaç kütüğü dilimine benzetilmiştir. Vücut 

hatları belirsiz bir silueti andıran heykelin bir tarafında altın renkli plastik bir el, bir 

yüzün alt kısmında ise tabanı görünen bir ayak bulunur. Kaidenin üzerinde 360 

derece heykelin yüzeyine lacivert zemin üzerinde, bir yüze İsa, diğer yüze Meryem 

tasvirleri resimlenmiştir. Tasvirler, Bizans resim geleneğine uygun bir üslupta, 

Ayasofya mozaiklerinden esinlenerek ve o mozaiklere gönderme yapma amacıyla 

betimlenmiştir. Meryem figürünün, Ayasofya’nın güney galerisinde bulunan, 

İmparator Komnenos ve Kraliçe İrene ile birlikte gösterilen Meryem ve Çocuk İsa 

tasvirinden esinlenilerek yapıldığı anlaşılır. Diğer yüzdeki İsa tasvirinin de yine 

Ayasofya güney galerideki “Deisis” konulu mozaikten esinlenilerek betimlendiği 

anlaşılmaktadır. Her ikisinin de başlarının arkasında, altın varak ile yapılmış haleleri 

vardır. Giysilerin büyük bölümünde renk olarak lacivert, detaylarda ise altın varak 

kullanılmıştır. Heykelin, baş olarak nitelendirilebilecek üst kısmı tamamen altın ile 

kaplıdır. 
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Resim 53,54: AMBY1999–1, Yak 180 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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AMBY1999–2: Karışık teknikte yapılmış olan heykelin boyu 180 cm.dir. Heykelin 

kaidesi, renk ve biçim olarak kesilmiş bir ağaç kütüğü dilimine benzetilmiştir. Vücut 

hatları belirsiz bir silueti andıran heykelin sadece bir tarafına, plastik bir el 

eklenmiştir. Heykelin yüzeyine lacivert zemin üzerinde, bir yüze İncil, diğer yüze ise 

bir Bizans kraliçesi resimlenmiştir. Ters perspektifle betimlenen İncil betimlemesi 

yine Ayasofya mozaiklerine gönderme yaparken öteki yüzdeki kraliçe tasviri, 

Ayasofya mozaiklerindeki İmparatoriçe Zoe ya da İrene’ye gönderme amaçlı 

betimlenmiş olabilir. Bizans resim geleneğinde yapılmış olan tasvirlerde, kraliçenin 

başının arkasında ve diğer yüzde, heykelin baş olabilecek üst bölümünde altın 

varakla yapılmış haleler görülür. 
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Resim 55,56: AMBY1999–2, Yak. 190 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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AMBY1999–3: Karışık teknikte yapılmış olan heykelin boyu 130 cm.dir. Heykelin 

kaidesi, renk ve biçim olarak kesilmiş bir ağaç kütüğü dilimine benzetilmiştir. Vücut 

hatları belirsiz bir silueti andıran heykel oturur vaziyettedir. Heykelin altında mor 

renkli bir yastık yerleştirilmiştir. Heykelin ön yüzünde, Meryem’in kucağında oturan 

çocuk İsa tasviri yer alır ki böylece heykel de oturan Meryem’i temsil eder. Silüet 

biçimindeki heykelin bir yanından çıkan el de, kucağındaki çocuk İsa tasvirini 

tutmaktadır. İsa tasvirinin kıyafeti ve halesi altın renklidir. Heykelin arka yüzünde 

sırt bölümünde, Meryem tasviri görülmektedir. Heykelin alt kısmına, altın boyalı bir 

ayak yerleştirilmiştir. Bu heykelde farklı yüzlere yerleştirilen Meryem ve çocuk İsa 

tasvirleri, Ayasofya’nın güneybatı girişinin üzerinde yer alan ve Meryem ile 

kucağındaki çocuk İsa’yı İmparator Konstantin ve İmparator Jüstinyen ile birlikte 

betimleyen mozaiğe gönderme yapmaktadır. Bu yapıtta Meryem portresinin hemen 

üzerinde, tıpkı kaynaklık eden mozaik sahnede olduğu gibi “Theotokos” (Tanrı’nın 

Anası) sıfatının kısaltmasına yer verilmiştir.  
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Resim 57,58: AMBY1999–3, Yak. 130 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.13. 700 Yılda Osmanlı Mimarisi 

 

Tarih: 1999 

 

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, kâğıt üzerine pigment boya, ezilmiş altın boya ve 

altın varak kullanılarak yapılmıştır. Kâğıt, murakka olarak hazırlanmış ve duvara 

asılacak biçimde dikey olarak kullanılmıştır. Murakkanın hazırlanmasında, kâğıt ve 

kumaş ile “muhallebi” adı verilen ve pirinç unu ile yapılan tutkal kullanılmıştır. 

Bitmiş çalışmalar, Japonya’dan getirilen ve kâğıt resimleri dikey olarak asmaya ya 

da rulo halinde sararak korumaya yarayan “kakechiku” altlıklarına yerleştirilerek 

sergilenmiştir. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait onüç adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. 

 

Genel özellikler: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun Yediyüzüncü yılı etkinlikleri 

kapsamında açılan sergide konu olarak, Osmanlı Mimarlığı’nın çeşitli dönemlerine 

sivil ve dini yapılardan görünümler ve detaylar seçilmiştir. Söz konusu görünümler, 

Osmanlı Mimarlığı’nı konu edinen kitaplardan sağlanmıştır.  
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YYOM1999–1: Kompozisyonda iki renkli geçme taştan, basık kemerli bir iç avlu 

kapısı görülmektedir. Kapının iki kanadı içeriye doğru açıktır, içeride şadırvan ve Bir 

Kalsik Osmanlı dönemi camisinin yükseldiği görülmektedir. Burada betimlenen 

yapının Edirne Selimiye Camii olduğu anlaşılmaktadır.110 Görünüş ise, mihrap 

ekseninde iç avlu kapısından mihrap yönüne bakışı betimler. Yapıtın genelinde mavi 

renk hâkimdir. Sağ alt köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007,s. 304. 
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Resim 59 ve Detayı: YYOM1999–1 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–2: Kompozisyonda revaklı ve açık avlulu bir yapının avlusundan 

izlenim betimlenmiştir. Görünümün hangi yapıya ait olduğu tespit edilememiştir. 

Revak altından yapının avlusuna doğru bir görünüş resmedildiği yapıtta kemerlerde, 

sütunlarda ve zeminde altın varak kullanılmıştır. Sağ alt köşede kırmızı renkle 

Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150

   

Resim 60 ve Detayı:YYOM1999–2 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–3 Kompozisyonda bir yapının içnide, kubbe ve kasnağa doğru bir bakış 

resimlenmiştir. Burada görülen kubbenin Topkapı’daki Kara Ahmet Paşa Camii’ne 

ait olduğu düşünülmektedir.111 Burada kubbe göbeğinde ve kubbe içindeki şemse 

motiflerinde altın varak zemin üzerine mavi renk kullanılmıştır. Sol alt köşede 

kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı 

monogram damga bulunmaktadır.  

 

  

   

Resim 61 ve Detayı: YYOM1999–3 (Günseli Kato arşivi) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Reha Günay, Sinan’ın İstanbul’u, İstanbul 2006, s. 44. 
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YYOM1999–4: Altın varak zemin üzerine, tek kubbeli bir yapının kubbe, kasnak ve 

duvarlarının üst bölümlerinin dıştan görünümü resimlenmiştir. Buradaki yapının 

Eyüp’teki Zal Mahmut Paşa Camii’ne it olduğu anlaşılmaktadır.112 Yapının kubbe 

kasnağı, kubbe ve ağırlık kulelerinin sağladığı yatay etki, kubbe ve ağırlık kulelerinin 

üzerinden yukarı doğru yükselen alemlerle dengelenmiştir. Resmin üst bölümünde, 

Altın varak zemin üzerine kabartma olarak uygulanmış altın varak ile bulutlar 

yapılmıştır. Sol üst köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 A.e., s.130. 
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Resim 62 ve Detayı:YYOM1999–4 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–5: Dikey kompozisyonun alt bölümünde yatay olarak, eşek sırtı adıyla 

anılan tipte, üç kemerli bir taş köprü resimlenmiştir. Buradaki köprünün, Mimar 

Sinan’a ait Büyükçekmece’deki Kapıağası (Haramidere) Köprüsü olduğu 

anlaşılmaktadır. Ön planda yer alan tepe altın varak ile yapılmıştır. Köprünün 

altındaki akarsu ise yine altın varakla yapılmış olup, kabartılarak hareketli bir 

görüntü almıştır. Bu sayede hareketli yüzeydeki ışık oyunlarıyla hem daha koyu bir 

ton sağlanarak perspektif sağlanmış, hem de akarsuyun pırıltılı akışı betimlenmiştir. 

Arka planda görülen, mavinin tonlamalarıyla yapılmış ve belirgin konturları olan 

tepeler, uzaklaştıkça silikleşir. Manzara, bu özelliğiyle geleneksel Japon resmini 

anımsatmaktadır. Sağ üst köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır. 
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Resim 63:YYOM1999–5 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–6: Altın varak ile yapılmış düz renkli zemin üzerinde, mavinin 

tonlarıyla yapılmış üç yüzlü bir sebil yapısı görünmektedir. Görünümü itibariyle 

klasik dönem Osmanlı mimarisine ait sebil, sivri kemerleri ve sütun başlıkları ile 

detaylı biçimde resimlenmiştir. Fonda altın yaldız kullanılırken yapı 

betimlemesindeki hâkim renk mavidir. Sol üst köşede kırmızı renkle Japonca 

sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga 

bulunmaktadır. 
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Resim 64 ve Detayı:YYOM1999–6 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–7: Sivri kemerli tek bir pencerenin gösterildiği resimde, Pencerenin ait 

olduğu yapının kesme taş örgüsü, pencerenin silmeleri ve metal şebekesi detaylı 

olarak gösterilmiştir. Sol alt köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil 

eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır. 
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Resim 65 ve Detayı:YYOM1999–7 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–8: Çeşitli tonlamalara sahip altın zeminli kompozisyon üzerinde, 

birbiri arkasına yerleştirilmiş kubbeler ile bunların üzerinde yükselen, fazlaca 

uzatılmış alemler görülmektedir. Altın renkli dört adet alemin arkasında bir de 

minare görülmektedir. Sol üst köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil 

eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır. 
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Resim 66 ve Detayı:YYOM1999–8 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–9: Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı’nın113 deniz tarafından betimlendiği 

yapıtta, deniz altın varaklı ve gökyüzü koyu mavi iken yalı kendi rengine yakın 

biçimde koyu kırmızı ile gösterilmiştir. Sol alt köşede kırmızı renkle Japonca 

sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Kuban, a.g.e., s. 489. 
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Resim 67 ve Detayı:YYOM1999–9 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–10:  Yapıtta büyük bir caminin revaklı iç avlusu ve avlu içindeki 

şadırvanın görünümü resmedilmiştir. Burada betimlenen yapının İstanbul 

Süleymaniye Camii olduğu düşünülmektedir.114 Resimde, yapının üzerinde kalan 

gökyüzüne ait alanda bir günbatımı manzarası verilmiştir. Renklerin yatay olarak 

dağıldığı bu alanda, mor ve kırmızı ile gurup renkleri görülmektedir. Bunun hemen 

üzerinde, batan güneş ışıklarını betimleyen altın varak kullanılmıştır. Sol alt köşede 

kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı 

monogram damga bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 A.e., s. 287. 
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Resim 68 ve Detayı:YYOM1999–10 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–11: Düz renkli altın zemin üzerine, Kapalıçarşı’nın merkezindeki 

Cevahir Bedesteni’nin üst örtü restitüsyonu uyarlanmıştır. Çok birimli bir yapı olan 

bedestenin kubbelerine ışık gölge etkisi verilerek, özgün bir yapıt elde edilmiştir. 

Zeminde altın varak kullanılırken hâkim renk mavidir. Sağ alt köşede kırmızı renkle 

Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga 

bulunmaktadır.  
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Resim 69 ve Detayı:YYOM1999–11 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–12: Kesme taştan örülmüş bir duvar üzerinde bulunan, yuvarlak 

kemerli dar bir kapının betimlendiği yapıtta, gri ve firuze tonları kullanılmıştır. 

Kapının gerisinde, perspektif etkisi vererek arka arkaya devam eden başka kapılar 

görülmektedir. Sol alt köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır.  
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Resim 70 ve Detayı:YYOM1999–12 (Günseli Kato arşivi) 
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YYOM1999–13: Aynı sergideki diğer yapıtlara nispeten daha renkli bir görünüm 

sunan bu kompozisyonda, Kubbeli bir mekânın içten tek duvarının görünümü ve 

kubbeye geçiş öğeleri görülmektedir. Üst üste iki sıra halinde pencerelerin 

bulunduğu kemer içi duvarda, alttaki pencereler yeşil, bunların kemerli tepelikleri 

kırmızı, üst sıradaki dörtgen pencereler ise mavi renklidir. Zemin, dalgalı bir desen 

verilmiş altın varaklıdır. Sol alt köşede kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil 

eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga bulunmaktadır.  
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Resim 71 ve Detayı:YYOM1999–13 (Günseli Kato arşivi) 
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2.2.1.14. Yer Kabuğunun Hareketi 

 

Tarih: 2000 

 

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü, Süleyman Demirel Merkezi, 

İstanbul. 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, kâğıt üzerine pigment boya, ezilmiş altın boya ve 

altın varak kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tanımlar ve genel özellikler: Sergide sanatçının on yedi parça eseri sergilenmiştir. 

Sergiden iki yapıt incelenmiştir. Çalışmalarda 17 Ağustos 1999 depreminin tema 

olarak alındığı ve bununla ilgili olarak sismik hareketlerin soyut resim olarak kâğıda 

aktarıldığı görülür. Sismik dalgaları simgeleyen dairesel bölgeler ve aralarında altın 

varak parçalarının da kullanıldığı, sert fırça vuruşlarından oluşan parçalanmış 

yüzeylerin görüldüğü yapıtlarda, kırmızı renkle Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan monogram damga bulunmaktadır. 

          

Resim 72 ve 73: YKH2000–1 ve YKH2000–2 (Foto: Deniz Seferbeyoğlu, 2007) 
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2.2.1.15. Sergi: 15. Yüzyıl Saray Albümleri 

 

Tarih: 20 Mart – 20 Nisan 2001 

 

Yer: Topkapı Sarayı Müzesi 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, kâğıt üzerine pigment boya, ezilmiş altın boya ile 

altın ve gümüş varak kullanılarak yapılmıştır. Sanatçı saray albümlerindeki 15. 

yüzyıla ait minyatür üslubunu yapıtlarına aktarmayı amaçlamıştır. Prof. Dr. Beyhan 

Karamağaralı’nın 1984 tarihli Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler 

başlıklı kitabı sanatçı için önemli bir kaynak teşkil etmiştir.  

 

Tanımlar: Bu sergiye ait altı adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergide sanatçının 

yirmi adet yapıtı yer almıştır. Bunlar arasında sanatçı tarafından tasarlanmış takılar 

ve kaynak minyatürlerdeki kıyafetlerden esinlenilerek tasarlanan kıyafetleri giyen 

Sanatçının kendi fotoğrafları da mevcuttur. Fotoğraflar M. Serdar Şanlı tarafından 

çekilmiştir.  

 

Genel özellikler: Sanatçının yapıtlarında, Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde yer alan 

ve XV. Yüzyıla tarihlenen saray albümlerindeki konular ve figürlerden esinlenmeler 

ve alıntılamalar izlenmektedir. Serginin açıldığı tarihte bağlantılı olarak Topkapı 

sarayı’nda, Japon ve Türk araştırmacıların saray kütüphanesinde bulunan H. 2153 ve 

H. 2160 numaralı saray albümleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaların 

sonuçlarının sunulduğu bir sempozyum düzenlenmiştir.  

 

Yayın:  Nur Toprakoğlu, “Saray Albümleri, House Beautiful, Nisan 2001,s. 28-  29. 

Arzu Akbaş, “Günseli Kato’dan Saray Albümleri” Hürriyet, 23.03.2001. 

            Özcan Ünlü, “Kato’dan Şaşırtmaca”, Türkiye Gazetesi, 21.03.2001. 
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OYS2001–1: Yapıt, Topkapı Sarayı Hazine Kitaplığı’nda bulunan 2153 numaralı 

albüme ait ve Beyhan Karamağaralı’nın kitabında “2153/130/A” envanter numarası 

ile yer almış olan minyatürden uyarlanmıştır. Orijinal minyatürde önüne tuğ dikilmiş 

bir türbeyi ziyarete gitmekte olan, süvari ya da yaya, kadın ve erkeklerden oluşan bir 

konvoy canlandırılmıştır.115 Buradaki yapıtta, konvoyun beraberinde taşıdığı, türbeye 

adak olarak götürüldüğü düşünülen ve içinde türbeye adak olarak götürüldüğü 

düşünülen mavi beyaz Çin porselenlerin ve bakır kapların bulunduğu araba 

alıntılanmıştır. Neredeyse tüm detayları özgün minyatüre benzeyen arabanın fonu, 

düz siyah olarak bırakılmıştır. Ayrıca özgün yapıtta, figürlerden birinin elinde 

taşıdığı tuğ burada arabanın içinde gösterilmiştir. Üst bölümde ise görülen altın 

varaklı zeminin üzerindeki mavi bordürlü duvarı ve soğan kubbesiyle türbe yapısı 

gösterilmiştir.  

 

 

 

                                                 
115 Beyhan Karamağaralı, Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler, Ankara 1984. 
s.40,112. 
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Resim 74: OYS2001–1, 200 x 50 cm., (Günseli Kato Arşivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176

OYS2001–2: Yapıt, Topkapı Sarayı Hazine Kitaplığı’nda bulunan 2153 numaralı 

albüme ait ve Beyhan Karamağaralı’nın kitabında “2153/3/B” envanter numarası ile 

yer almış olan minyatürden uyarlanmıştır. Birleşik olarak tasarlanmış çeşitli 

parçalara sahip bir rulo resim olan özgün minyatürlerde, Bir türk şehzadesi ile 

evlendirilmek üzere götürülen Çinli bir prensesin anlatıldığı düşünülmektedir.116  

Buradaki yapıtta, özgün minyatürden alıntılanmış parçalarla oluşturulan bir kolaj 

uygulanmıştır. Yapıt, bir dikey, iki de yatay bölüme ayrılmıştır. Sol taraftaki mor 

zeminli dikey bölümde, değerli taşlarla süslü altın tacıyla özgün resimdeki prensesin 

başı betimlenmiştir. Prensesin hemen arkasında yine özgün minyatürden alınmış olan 

yanar durumdaki kandil ve askısı betimlenmiştir. Sol üstteki yatay bölümde yine aynı 

minyatürde görülen meşaleler betimlenmiştir. Sol alttaki yatay bölümde ise kare altın 

varak bölmeler içinde oldukça kıvrak bir pozda dans eden iki figür ve sol alt köşede 

bir çiçek betimlemesi bulunmaktadır. Buradaki figürler adı geçen kitapta yer 

almamasına karşın sanatçının belirttiği üzere Aynı albümlerden alıntılanarak 

betimlenmiştir. Dönen bir harekete sahip sağdaki figürün sırttan gösterilmiş olması 

dikkat çekicidir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 A.e., s. 40,115. 
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Resim 75: OYS2001–2 (Günseli Kato Arşivi) 
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OYS2001–3: İki yatay bölüme ayrılmış olan altın varak zeminli dikey 

kompozisyonun üst bölümünde, köpüklü dalgaların arasında yüzmekte olan, ve XV. 

Yüzyıl öncesi resim tekniğine uygun biçimde siyah konturlarla betimlenmiş bir 

ördek figürü görülmektedir. Figürdeki bu teknik, Osmanlı minyatür sanatındaki saz 

üslubunun yanısıra, Japon resim sanatındaki sumi-e tekniğini de yansıtmaktadır.117 

Gümüş yaldızla uzun fırça izleri olarak verilmiş kıvrımlı dalgalara beyaz köpükler 

eşlik etmektedir. Alt bölümde de benzer biçimde altın varak zemin üzerine gümüş 

yaldızla köpüklü dalgalar işlenmiştir. 

 

 

 

                                                 
117 Mahir, a.g.e., s. 21; Güvenç, a.g.e, s.73. 
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Resim 76: OYS2001–3 (Günseli Kato Arşivi) 
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OYS2001–4: Çalışma, İlhanlı hükümdarı Olcayto Hüdabende (1304 – 1316) 

tamamlanmış olan ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde Farsça iki nüshası bulunan 

“Câmi at-Tevarih’deki bir Moğol saray töreni sahnesinden alıntılanarak 

hazırlanmıştır.118 Özgün eser Saray kütüphanesinde H. 2113 numaralı albümde yer 

almaktadır. Kato’nun çalışmasında kompozisyon dikey olarak iki bölüme ayrılmıştır. 

Sağdaki bölümde özgün eserdeki kırmızı kıyafetleriyle canlandırılmış iki figür 

görülür. Figürlerin arkasında geometrik motiflerle betimlenmiş ahşap bir paravan yer 

alır. Sağdaki bölümde ise, gümüş varaklı fon önünde yine benzer kıyafetleriyle 

oturan üç kadın figürü bulunur. Bu grubun altında, bu kez altın varaklı fon üzerinde, 

yine özgün yapıttan esinlenilerek yapılmış kırmızı bir masa ve üzerinde çeşitli kaplar 

betimlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Çağman-Tanındı, a.g.e., s.12, Res. 3. 
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Resim 77: OYS2001–4, 200 x 50 cm., (Günseli Kato Arşivi) 
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OYS2001–5: Yapıtta, altın varaklı ve tamamı kabartma bitkisel motiflerle dolgulu 

zemin Selçuklu dönemi minyatürlerinde görülen bir özelliği yansıtmaktadır.119 

Kompozisyonun alt bölümünde, saray albümlerindeki atların süslü koşum takımları 

giydirilmiş siyah bir boğa yürür pozisyonda betimlenmiştir. Buradaki boğa figürü, 

Topkapı Sarayı Kütüphanesinden 2153 numaralı albümün 38 a numaralı, Mehmet 

Siyah Kalem’e atfedilen ve bir öküzü götüren iki yörüğün betimlendiği minyatürden 

esinlenmiş olabilir.120 Her iki yapıtta da öküzü ve boğanın duruş biçimi birbirine 

benzemektedir. Kato’nun yapıtında hayvan figürü alt bölümde görülürken 

kompozisyonun büyük bölümü boş bırakılmıştır. Bu düzenleme Geleneksel Japon 

Resim üslubunun sanatçı üzerindeki etkisiyle ortaya çıkmış olmalıdır. 

                                                 
119 Atasoy, a.g.e., s. 84. 
120 Karamağaralı, a.g.e., s.94; Mazhar Şevket İpşiroğlu, Bozkır Rüzgarı Siyah Kalem, İstanbul 2004, 
s. 57. 
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Resim 78: OYS2001–5 (Günseli Kato Arşivi) 
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OYS2001–6: Altın varaklı zeminin tamamı kabartma bitkisel motiflerle 

dolgulanmıştır. “OYS2001–5” kodlu yapıtta olduğu gibi burada da kompozisyonun 

büyük bölümü boş bırakılmıştır. Alt bölümde yürür pozisyonda beyaz bir leopar 

betimlenmiştir. Buradaki leopar figürünün benzeri, Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde 

2160/84A envanter numarasıyla kayıtlı sahnede yatar pozisyonda 

görülmektedir.121Kato buradaki figürde söz konusu sahneden esinlenmiş olabilir. 

Kompozisyonun sağ alt köşesinden oldukça naturalist olarak betimlenmiş  kırmızı bir 

zambak yükselir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Karamağaralı, a.g.e., s. 135. 
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Resim 79: OYS2001–6 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.16. Shin-Zen-Bi 

 

Tarih: 12 Aralık 2002 

 

Yer: Çukurcuma’da bir hangar 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak 

kullanılarak yapılmıştır. Kâğıt, murakka olarak hazırlanarak dikey biçimde 

kullanılmıştır. Yapıtlar genellikle birbirini izleyen farklı fonlar ve motifler içeren 

alanların sıralanmasıyla oluşmuştur. Altın varaklı alanlarda yer yer kabartma 

uygulamıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait on adet yapıt örneğine ulaşılabilmiştir. Sergi duvara 

asılabilen ve rulo halinde saklanabilen 30 adet dikey resimden oluşmaktadır. Hepsi 

aynı boyutlara sahip olan eserler yaklaşık 1,5 m. uzunluğa sahiptir.  

 

Genel özellikler: Japonca’da “İyilik, Doğruluk, Güzellik” anlamlarına gelen “Shin, 

Zen, Bi” adı verilen sergide Soyut yapıtların ağırlıkta olduğu sergide az miktarda 

figüratif çalışmaya da yer verilmiştir. Serginin başlığı, temada bir Japon Zen 

Budizmi inancının etkisi olduğunu düşündürmektedir. Sanatçı sergide, “Doğanın 

etkileyici elemanları” olan güneş, ay, deniz, bulutlar ve yıldızları soyut olarak 

resmettiğini belirtmiştir. Bu öğelerin aynı zamanda Geleneksel Minyatür Sanatı 

üslubuyla verilmiş olduğu dikkati çekmektedir. Yapıtlarda birbiriyle güçlü bir 

karşıtlık oluşturan kırmızı ve siyah renk ile altın ve gümüş varakların hâkim renkler 

olarak kullanıldığı görülür. Şeritler üzerinde dikey sıralamayla birbirini izleyen 

alanlardan oluşan kompozisyonlarda, ay, güneş, dağ, deniz gibi doğa öğelerinin 

simgesel anlatımları yer almaktadır. Bunun yanısıra bir şeridin üzerinde sıralanmış 

simgesel öğeler bir arada düşünüldüğünde genellikle şerit biçiminde dikey gelişen ve 

bulutlar, ay, dağ, tepe ve deniz gibi öğelere sahip olan bir manzaraya anlatımına 

dönüşmektedir. Her bir yapıtın üst ve alt uçlarında kırmızı birer püskül asılıdır. 
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Ayrıca Serginin isimi olan “Shin, Zen, Bi” sözcükleri Japonca olarak yapıtların 

üzerinde yer alır. Şerit biçiminde olup dikey olarak duvara asılan yapıtlar Geleneksel 

Japon Resim Sanatı’nda “kakechiku” adı verilen dikey şerit kullanım biçimine de 

gönderme yapmaktadır. Sergiye mekân olarak bir hangarın seçilmesinin sebebi, 

sanatçı tarafından “yenilik arayışının bir ürünü” olarak adlandırılır. 
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SZB2002–01: Yapıtın paspartu olarak tanımlanabilecek kenarlık bölümü siyahtır. 

İçteki şeritte ise üstteki dörtte birlik bölüm kırmızıdır. Bunun altında kalan bölümler 

altın varak zeminlidir. Kırmızı bölümün hemen altında kırmızı Japonca harflerle 

“Shin, Zen, Bi” ibaresi yer alır. Bunu altında gitgide küçülen üç adet daire 

sıralanmıştır. Alt bölümde ise altın varak üzerine kabartma ile helezonlar işlenmiştir. 
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Resim 80:SZB2002–01 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–02: Yapıtın paspartusu kırmızıdır. Şeridin üst bölümü altın varak 

zeminlidir. Burada kırmızı Japonca harflerle “Shin, Zen, Bi” ibaresi yer alır. Bu 

bölümün altındaki siyah zeminli alan üzerinde beyaz bir bulut motifi görülür. 

Bulutun çevresinde kırmızı serbest çizgiler yer almaktadır. Bu alanına altında altın 

varak zemin üzerine yatay olarak kızımız dalgalı çizgiler işlenmiştir. çizgilerin 

altında, aşağıya doğru büyüyen dört adet nokta yer alır. Japonca sanatçının adını 

temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damganın yer aldığı bu alanın 

altında yine Japonca harflerle “Shin, Zen, Bi” ibaresi tekrarlanmıştır. Şeridin alt 

bölümünde altın varak üzerinde kabartmayla yapılmış dalgalı çizgiler görülmektedir. 
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Resim 81: SZB2002–02 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–03: Yapıtın paspartusu siyahtır. Şeridin siyah zeminli üst bölümünde 

kırmızı kaplan çizgisi ve çintemani motifleri görülür. Bu bölümün altındaki altın 

varak zeminli alanda kabartmayla helezonlar uygulanmış, diagonal yerleştirilen bu 

helezonlara paralel olarak kırmızı Japonca harflerle “Shin, Zen, Bi” ibaresine yer 

verilmiştir. Ardından yinelenen siyah zemin üzerine çintemanili ve kaplan çizgili 

alanın altında aynı motiflerin altın varak üzerine devam ettiği görülür. Şeridin 

yaklaşık olarak yarısını işgal eden alt bölüm ise diyagonal olarak kareler oluşturan 

kabartma çizgilerin uygulandığı gümüş varaklı bir alandır. Bu bölümde Japonca 

sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damganın yer 

almıştır. 
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Resim 82: SZB2002–03 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–04: Yapıtın paspartusu siyahtır. Şeridin üst bölümün alanların diyagonal 

olarak sıralandığı görülmektedir. Bu bölümde sırasıyla, gümüş varaklı bir alan, altın 

varaklı bir alan, syah zeminde kabarık gümüş dalga motifleri be kenarlarında kabarık 

gümüş çizgiler olan altın varaklı iki şerit görülmektedir. Son iki şeridin üzerinde, 

yine paralel olarak diyagonal biçimde kırmızı Japonca harflerle “Shin, Zen, Bi” 

ibaresi iki kez tekrarlanır. Siyah bir şeritle bu diyagonal sıralama sonlanır. Ardından 

gelen altın varaklı alanda gümüş bir ay betimlemesi kabarık olarak verilmiştir. 

Ardından, üzerinde kabartmalı dalga motifleri olan gümüş varaklı bir alan 

görülmektedir. Bu alanın bitiminde sağ tarafta Japonca sanatçının adını temsil eden 

harflerden oluşan kırmızı monogram damgaya yer verilmiştir. 
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Resim 83: SZB2002–04 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–05: Yapıtın paspartusu kırmızıdır. Şeridin alt kısımdaki siyah zeminli 

dörtte birlik bölümü dışında zemin altın varaklıdır. Üst bölümde dalgalı çizgiler yer 

alır. Bunun altında, çevresinde siyah alanlar bulunan kabarık gümüş ay betimlemesi 

görülür. Ayın altında altın kabartma dalga çizgileri daha aşağıda siyah bir tepeye 

dönüşür. Tepenin altında kırmızı dalgalı çizgiler ve kırmızı Japonca harflerle “Shin, 

Zen, Bi” ibaresi yer alır. Devamında yine altın varak üzerine kabartmayla dalgalı 

çizgiler görülmektedir. Alt bölümdeki siyah alanın başlangıcında Japonca sanatçının 

adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga görülmektedir.  
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Resim 84: SZB2002–05 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–06: Yapıtın paspartusu siyahtır. Şeridin tamamında altın varak zemin 

uygulanmıştır. En üst kısımda, altın varak üzerine kabartmayla yapılmış helezonlar 

görülmektedir. Bunun altında olrtalarında altın bir çıkıntı olan iki siyah daire, 

büyükten küçüğe alt alta terleştirilmiştir. Bu alanın altında kırmızı beneklerin yer 

aldığı bir bölge ve ardından kırmızı Japonca harflerle “Shin, Zen, Bi” ibaresinin 

dikey olarak yer aldığı görülür. Alt bölümde Altın varak üzerine kabartma çizgilerle 

geniş bir helezon ve Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı 

monogram damga izlenmektedir. Monogramın altına, üzerinde küresel metalik bir 

kabartma bulunan dikey yerleştirilmiş ahşap bir parça aplike edilmiştir. 
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Resim 85: SZB2002–06 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–07: Yapıtın paspartusu kırmızıdır. Alt bölümdeki dörtte birlik siyah alan 

dışında tüm zemin altın varaklıdır. Kabartmalı üst bölümün altında dikey 

yerleştirilmiş iki kırmızı nokta görülür. Bunların altında, üzerinde kırmızı Japonca 

harflerle “Shin, Zen, Bi” ibaresinin dikey olarak bulunduğu, dikey bir ahşap parça 

aplike edilmiştir. Ardından gelen altın varak üzerine kabartma helezonların altında 

Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga yer 

alır. Dikey olarak sıralanan beş altın benek siyah bölüme uzanacak biçimde 

dizilmiştir.  
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Resim 86: SZB2002–07 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–08: Yapıtın paspartusu siyahtır. Üst bölümde görülen gümüş alanın 

altında, üzerinde dikey sıralanmış üç kırmızı benek olan altın varak zeminli bir bölge 

yer alır. Buradaki altın varak zemin, yaldızla degrade edilerek yerini gümüş varaklı 

zemine bırakır. Bu zemin üzerinde gümüş kabartmayla geniş heleozon sıraları 

uygulanmıştır. En alt bölümde iki kırmızı benek ve Japonca sanatçının adını temsil 

eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga yer alır. 
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Resim 87: SZB2002–08 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–09: Yapıtın paspartusu kırmızıdır. Zeminde tamamen altın varak 

kullanılmıştır. Ortadaki alanda, siyah noktaların arasında dikey olarak dizilmiş, 

kabarık gümüş kenarlıkların içinde sırasıyla bir üçgen, bir daire ve bir kare bulunur. 

İçleri siyah olan bu şekillerin içlerine kırmızıyla Japonca harflerle “Shin”, “Zen” ve 

“Bi” ibareleri yerleştirilmiştir. Alt bölümde kabarık gümüş bir benek ve bunun 

altında koyu renkli dikey bir çubuk görülür. Ayrıca burada Japonca sanatçının adını 

temsil eden harflerden oluşan kırmızı monogram damga yer alır. 
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Resim 88: SZB2002–09 (Günseli Kato Arşivi) 
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SZB2002–10: Yapıtın paspartusu kırmızıdır. En üst ve alttaki siyah alanlar dışında 

zeminde altın varak kullanılmıştır. Üst bölümdeki siyah alanın altında, içleri kırmızı 

helezonik motiflerle dolgulu iki diyagonal şerit görülür. Orta alanda, sırasıyla daire, 

üçgen ve kare bu kez altın varak üzerine kabartma olarak uygulanmıştır. Şekillerin 

arasında, yatay ve dikey olarak iki kez tekrarlanan kırmızı Japonca harflerle “Shin, 

Zen, Bi” ibaresi görülür. Alt bölümde ise dikey sıralanmış üç kırmızı benek yer alır. 

Ayrıca alt bölümde Japonca sanatçının adını temsil eden harflerden oluşan kırmızı 

monogram damgaya yer verilmiştir. 
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Resim 89: SZB2002–10 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.1.17. Sakınmak 

 

Tarih: 5 Ekim 2004 

 

Yer: G-Mall Kültür ve Alışveriş Merkezi 

 

Malzeme ve Teknik: Yapıtlar, geleneksel Türk-İslam minyatürü ve geleneksel 

Japon resmi tekniklerinde, kâğıt üzerine pigment boya, altın ve gümüş varak ile altın 

ve gümüş yaldız kullanılarak yapılmıştır. Altın ve gümüş varaklı alanlarda yer yer 

kabartma uygulamıştır. 

 

Tanımlar: Bu sergiye ait iki adet yapıt örneği incelenmiştir.  

 

Genel özellikler: Farklı toplumların nazardan ve kötü güçlerden korunmak üzere 

yarattığı tılsımlı sembolleri soyut bir düzlemde bir araya getirerek konu eden 

sanatçının bu sergisinde yoğun olarak Altın varak ve yaldız kullanılırken, gümüş 

varak ve yaldız ile mavi diğer hakim renkler olmuştur. 
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SAK2004-1: Dikey olarak üç bölüme ayrılan kompozisyonda kenar bölümler altın 

varak kaplıdır Mavi zeminli orta bölümde Mısır hiyerogliflerinden alınmış semboller 

kullanılmıştır. 

 

 

 

Resim 90: SAK2004-1,   2 m. x  1,5 m. , (Günseli Kato Arşivi) 
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SAK2004-2: Kâğıt üzerine altın ve gümüş varakla uygulanmış motifler arasında, 

helezonlar, Hz. Fatma’nın eli, Ra’nın gözü, balıklar ve kalpler bulunmaktadır. Altın 

ve gümüş varak uygulanan bölgeler kabartılıdır. 

 

 

 

Resim 91: SAK2004–1,   2 m. x 1,5 m. , (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.2. Performanslar 

 

2.2.2.1. Performans: Olduğu gibi – As It is – So No Mama: 

Bir Tutsaklıktan Sıyrılış 

 

Tarih: 23 Ekim 1997 

 

Yer: Ayşe ve Ercüment Kalmuk Vakfı Ercüment Kalmuk Müzesi 

 

Süre: 30 dakika 

 

Malzeme:  

1- Çeşitli Japon kimonoları ve sandaletler.  

2- Japon tiyatro maskesi. 

3- Misinalarla tavana asılmış 12 m. boyunda, 90 cm. eninde bir rulo resim. 

4- Ağaç gövdeleri biçiminde yapılmış iki obje. 

5- Buda’nın hayatını konu alan resimler (örneklere ulaşılamamıştır.) 

 

Müzik: Japon Zen müziği. 

 

Tanım: Sanatçı, seyircilerin önünde yüzünün bir yarısına altın renkli makyaj yapar 

ve kostümünü giyer. Yüzüne Japon No tiyatrosunda kullanılan bir kadın maskı takan 

sanatçı, mum ışığıyla aydınlatılmış ortamda, Japon Zen müziği eşliğinde, asılı duran 

scroll (rulo) resim önünde kısa bir dans gösterisi sergiler. Daha sonra Japon 

kültürünün öğeleri olarak sembolize ettiği birçok kimonoyu üst üste giyer. En son 

olarak Japon gelin kimonosunu giymiştir. Bu şekilde bir duruş sergileyen sanatçı, 

kimonoları tek tek çıkararak ülkesine dönüşünü temsil eder. 
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Genel özellikler: Sanatçı, gerçekleştirdiği ilk performans olan “Olduğu gibi” adlı 

gösteride, henüz yeni döndüğü Japonya’dan getirdiği kimonoları kullanarak, 

Japonya’ya gidişini ve ülkesine dönüşünü ifade etmek istemiştir. Performans 

sırasında sanatçının üst üste giydiği her bir kimono, Japon kültürünün 

özümsenmesinin aşamalarını simgeler. Son olarak giydiği Japon gelin kimonosu, 

sanatçının orada yaptığı evliliğini simgeler ve en üstte olmasıyla diğer bütün 

kimonoları örter. Sanatçının ifadesine göre, Japon kültüründe kadının 

gerçekleştirdiği evlilik ve getirdiği yükümlülükler, hayatın diğer bütün öğelerini 

bastıracak kadar güçlüdür.  Performansın ikinci aşamasında Kato, gelinlik 

kimonodan başlayarak sırtına giydiği kimonoları tek tek çıkarmıştır. Bu bölüm ise 

sanatçının Türkiye’ye dönmeye karar vermesini, eşinden ayrılmasını ve kendi 

deyimiyle “bir tutsaklıktan sıyrılış” ı simgelemektedir. “Türkiye’de Türk, Japonya’da 

Japon’dum” diyen Sanatçı böylelikle, özümsediği Japon kimliğinden sıyrılışını 

temsil etmiştir. 

 

Performansın yapıldığı mekânda sergilenen eserlerden birisi, “Cönk” adını verdiği 12 

m. boyunda, 90 cm. eninde bir scroll (rulo) resimdir. Resmin bir yüzünde sanatçının 

Japonya yaşamını simgeleyen ve Japon ukiyo-e (baskı) tekniğinde yapılmış bir 

kompozisyon ve Japon Hiragana alfabesinde yazılmış bir metin, diğer yüzünde ise 

sanatçının Türkiye’deki yaşamını simgeleyen, minyatür tekniğinde yapılmış bir 

kompozisyon yer alır. Resim sarmal bir biçimde tavana asılarak, Japon (Şinto) 

inancına göre insanları kötülüklerden koruyan bir ejder görünümü verilmiştir. 

 

Mekânda sergilenen iki ağaç gövdesi özgürlüğü ve bağımsızlığı simgelemektedir. 

 

Sanatçı aynı zamanda Budizm ve Buda’nın hayatı ile ilgili resimlerini de mekânda 

sergilemiştir. 
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Resim 92: Olduğu gibi - Bir Tutsaklıktan Sıyrılış, 23.10.1997, Ercüment 

Kalmuk Müzesi (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 93: Olduğu gibi - Bir Tutsaklıktan Sıyrılış, 23.10.1997, Ercüment 

Kalmuk Müzesi (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 94: “Cönk”, Olduğu gibi - Bir Tutsaklıktan Sıyrılış, 23.10.1997, 

Ercüment Kalmuk Müzesi (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 95: “Cönk”, Olduğu gibi - Bir Tutsaklıktan Sıyrılış, 23.10.1997, 

Ercüment Kalmuk Müzesi (Günseli Kato Arşivi) 

 

 

 

Resim 96: “Cönk”, Olduğu gibi - Bir Tutsaklıktan Sıyrılış, 23.10.1997, 

Ercüment Kalmuk Müzesi (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.2.2. İstanbul’un Bin Yılı 

 

Tarih: 17 Ekim 1998 

 

Yer: Aya İrini 

 

Süre: 45 dakika 

 

Malzeme:  

1- Son bin yılın karakteristik dönemlerini yansıtan on adet heykel 

2- İkinci bin yılın başını simgeleyen, 11. heykel olarak Günseli Kato’nun bedeni 

3- İkinci bin yılı simgeleyen sanatçının giydiği, Issey Miyake imzalı beyaz kostüm. 

4- 8 metre boyunda tuval 

5- Altın ve gümüş boyalar. Pigment boyalar ile Japon resim fırçaları 

6- Üzeri boyanan bir enstalasyon olarak, sanatçının siyah giysili bedeni. 

7- Kös, davul, timpani, gong gibi vurmalı çalgılar. 

8- Müzik ve sesler: Performansın ses ve müzikleri Salih Saka tarafından 

düzenlenmiştir. Ayrıca Kato da performans sırasında kös, davul, timpani ve gong 

gibi vurmalı çalgılarla doğaçlama bir müzik ortaya koymuştur. Bunların dışında; 

Bizans dönemi için “The Fall of Constantinople” (Beste: Kamuran İnce) 

Osmanlı dönemi için halk ve çocuk sesleri 

Cumhuriyet dönemi için coşkulu sesler, bağırışlar 

kullanılmıştır. 

 

Kostümler: 

1- Japon modacı Issey Miyake imzalı beyaz kostüm. 

2- Sanatçının 8 metrelik tuvali ve kendisini boyadığı sırada giydiği siyah kostüm. 
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Ekip:  

Sanat Danışmanı: Beral Madra 

Müzik: Salih Saka 

Kostüm: Issey Miyake,  ISCHIKO 

Makyaj: Derya Ergün 

Teknik Danışman: Ufuk Karaca 

 

Tanım ve genel özellikler: Performans ve beraberinde açılan sergi, cumhuriyetin 75. 

yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Performans, açılışı dönemin Kültür 

Bakanı İstemihan Talay tarafından yapılan serginin öncesinde gerçekleştirilmiştir. 

Performans ve serginin temasında, İstanbul’un Bizans ve Osmanlı dönemlerini içeren 

son bin yılını simgesel bir dille anlatma amacı bulunmaktadır. Mekân olarak 

sanatçının hem Osmanlı hem de Bizans kültürünü yansıttığını düşündüğü Aya İrini 

seçilmiştir. 

 

Çalışmada, daha sonra da bir süre sergilenmeye devam eden on adet heykel 

kullanılmıştır. Metal iskelet, ağaç malzeme ve alçı ile yapılmış olan heykeller 

üzerine, akrilik, pigment ve ezme altın boya ile altın ve gümüş varak uygulanmıştır. 

Heykellerin bazılarında plastik manken uzuvları kullanılmıştır. Belirsiz hatlarıyla 

insan siluetlerini andıran ve bir anlamda farklı yüzyıllardaki İstanbul’un 

kişileşmesini sembolize bu heykellerin ön ve arka yüzlerine, İstanbul’un Bizans ve 

Osmanlı kültürünü yansıtan tanıdık portreler uygulanmıştır. Heykeller aynı zamanda, 

üzerinde taşıdığı önemli kişiliklerin portreleri için koyu birer zemin işlevine de 

sahiptir. Her bir heykel ön ve arka olarak iki yüzeye sahip biçimde tasarlanmıştır. 

Heykellerin yüzlerinde, birbiriyle tarihi ya da tematik olarak bağlantılı kişilikler 

portrelenmiştir. Ahşap kütük dilimi formundaki kaideleri olan heykeller, bu 

kaidelerin üzerinde 360 derece dönebilmekte ve her iki yüzündeki farklı portreleri 

sergileyebilmektedir. Ayaktaki heykellerden iki tanesi figür içermez. Bunlardan 

birisi altın yaldız zemin üzerinde kırmızı ve siyah geniş fırça vuruşlarıyla 

hareketlendirilmiştir. Diğeri ise daha çok bir enstalasyon görünümü vermektedir. Bu 

yapıtta mor kadife kaplı kalın bir yatağın üzerinde oturan, zemini tamamen altın 
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yaldız kaplı bir heykel görülür. Figürün diz hizasında kahverengi çerçeveli firuze 

karelerden oluşan bir desen yer alır. Heykeller sergi mekânında, performansın 

gerçekleştirildiği sahnenin dışında ışıklandırılmış alanlarda sergilenmiştir. Bu 

performanstaki heykellerden üç tanesi daha sonra Akdeniz’in Mor Bin Yılı adlı 

sergide yer almıştır  (Resim 53-58). 

 

Performans sırasında sanatçı, 2000’li yılları simgeleyen 11. heykel olarak sahneye 

çıkar. Bu aşamada üzerinde Japon modacı Issey Miyake tarafından tasarlanmış olan 

beyaz bir elbise ve başında yine beyaz bir peruk bulunmaktadır. Bir anda üzerindeki 

kıyafeti çıkaran Kato, içinde bir bale kostümü olmasına karşın, izleyenleri çıplak 

olduğu yönünde şaşkınlığa uğratmayı amaçlamıştır. Ardından siyah kostümünü giyen 

sanatçı hazırlamış olduğu pigment esaslı boyalar ve Geleneksel Japon Resim fırçaları 

kullanarak performansın ikinci aşamasına geçmiştir. Bu aşamada kendini boyayan, 

seyircileri boyayan ve fırçayı vererek bir seyircinin kendisini boyamasını sağlayan 

sanatçı, önce heykel olarak kullandığı vücudunu bu kez tuval olarak sanat yapıtının 

içine entegre etmiştir. Sekiz metrelik tuvalin sanatçı tarafından hızlı bir biçimde 

renklendirilmesinin ardından son aşamada davul, gong ve timpani gibi vurmalı 

çalgıları kullanarak Salih Saka tarafından düzenlenen ses ve müziklere eşlik etmiştir. 

Sanatçının performans esnasında resimlediği tuvalin satışından elde edilen gelir 

Ayasofya’nın restorasyonu için bağışlanmıştır. 

 

Yayın: Anonim, “Yeryüzü Sanatlarında İstanbul’un Son Bin Yılı”, Cumhuriyet 

Gazetesi, 15 Ekim 1998, s. 12. 

              Ersin Akman, “Fatih’le Miyake Yanyana”, Aktüel, S. 379, İstanbul 1998, 

s.118-119. 
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Resim 97: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 180 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 

 

Heykelin bir yüzünde, Bizans resim sanatı özellikleri taşıyan, altın varaklı halesiyle 

bir melek figürü yer alır. Figür bulunduğu alan içinde yarım olarak gösterilmiştir, alt 

bölümü soluklaşarak yok olur. Diğer yüzde ise bu kez, Osmanlı dönemi 

minyatürlerinde gördüğümüz bir melek figürü görülür. Figür klasik Osmanlı 

minyatür sanatında pek çok dönemde gördüğümüz melek betimlemelerini 

anımsatmaktadır. Kanatlarının altın renkli başlangıç bölümünü gördüğümüz figürün 

bir de altın tacı vardır. Figürün alt bölümü, yine altın varakla gösterilmiş, Çin 

bulutuna benzer alev motifleri arasında yok olur. 
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Resim 98: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 180 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 

 

Heykelin zemini kareler halinde kırmızı ve çoğunlukla gümüş varaktan oluşmaktadır. 

Bir yüzünde Fatih’in Sinan bey’e atfedilen 15. yüzyıl portresi alıntılanırken, diğer 

yüzde ise Gentile Bellini’nin varyasyonuna benzer bir Fatih portresi aktarılmıştır. Bu 

heykeller sanatçı, aynı konuyu işleyen iki sanatçının yapıtını bir gövde üzerinde 

birleştirerek, İstanbul’un kültürleri buluşturan özelliğini de vurgulamıştır. 
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Resim 99: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 180 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 

 

Sanatçının bu heykeli, 18. yüzyıl Osmanlı minyatür sanatına adadığı 

anlaşılmaktadır.. Altın varak ve sarı zeminli heykelin bir yüzünde, Surname-i 

Vehbi’de çeşitli sahnelerde görülen dansçı figürlerinden alıntılanana bir figür yer 

alır. Diğer yüzde ise, Levni’nin Okmeydanı’nı tasvir ettiği minyatürdekilere benzer 

bir alan ve çadırlar görülür.122 

 

 

                                                 
122 Bağcı vd., a.g.e., s.265 
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Resim 100: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 180 cm.,  (Günseli Kato Arşivi) 

 

Yarım bir gövde silueti olarak tasarlanan heykel üzerinde herhangi bir figür 

görülmemektedir. Bir yüzde zeminin yarısına altın yaldız diğer yarısına ise koyu 

yeşil fon uygulanmıştır. Diğer yüzde de yine koyu yeşil fon üzerine altın yaldızlı 

diyagonal bir şerit görülür. Heykelin üzerinde, klasik Osmanlı minyatürlerinde 

görülen çeşitli ağaç, manzara ve yapı betimlemeleri izlenmektedir. 
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Resim 101: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 180 cm.,   (Günseli Kato 

Arşivi) 

 

Kırmızı ve altın yaldız zeminin birbirine kaynaştığı bu heykel üzerinde, dikey olarak 

yükselen, geniş siyah bir fırça darbesi dışında bir motif görülmeöektedir. 
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Resim 102: İstanbul’da Bin Yıl, 17 Ekim 1998, Yak. 100 cm. (Günseli Kato Arşivi) 

 

Yapıtta, geniş ve yüksek mavi bir yastığın üzerine yerleştirilmiş, oturan bir figür 

siluetindeki, tamamı altın yaldız zeminli bir heykel yer alır. Heykelin bacak 

bölümünün üzerinde, kahverengi çerçeveler içindeki mavi karelerden oluşan bir 

betimleme bulunmaktadır. Bu heykel, denizlerle çevrili, modern İstanbul’u ve 

üzerindeki modern yapıları simgelemektedir. 
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2.2.2.3. Ahenk, Cenk ve Beden 

 

Tarih: 27 Haziran 2000 

 

Yer: Ihlamur Kasrı Bahçesi 

 

Süre: 45 dakika 

 

Malzeme: 

— Harem Enstalasyonu: Altın varak zemin üzerinde Osmanlı hareminden saraylı 

kadın tasvirleri yer alan, 80 cm. çapında, 200 cm yüksekliğinde silindir. Çevresinde 

Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı’nda görülen demir pencere şebekeleri 

yerleştirilmiştir.  

— Demir konstrüksiyonlu Küre: 1,5 m. çapındadır. İki yarım parça halinde açılabilir 

olarak tasarlanmıştır.  Dış çeper üzerinde burç betimlemeleri ile yıldızlar yer alır. İç 

çeperinde ise, bir yarıda güneş, diğer yarıda ise ay tasvirleri bulunur.  

— Rulo resim: 50 m. x 1 m. boyundadır. Üzerinde Geleneksel Türk Minyatürü ve 

Süsleme sanatlarından esinlenilerek büyütülmüş motifler, imgeler ve figürler 

bulunur. 

— Altı metrelik kuyruğa sahip Osmanlı kaftanı modernizasyonu. Tasarımı, 

sanatçının modacı kardeşi ISCHIKO’ya aittir. Telalı sert kumaştan iç bölümü 

üzerinden ipekler sarkar. Siyah renklidir. Sanatçı, kostüm üzerine gümüş varak ve 

siyah boya ile geleneksel Türk Süsleme sanatlarından esinlenilmiş motifler ve Çin 

bulutu desenleri uygulamıştır. 

— Japon No Tiyatrosu’nda kullanılan bir erkek oyuncu kostümü. Üzerinde Çin, 

Osmanlı ve Japon sanatlarında sıkça rastlanan “Çin bulutu” desenleri bulunmaktadır. 

Kostüm Japonya’da getirtilmiştir. 

— Sanatçının, gösteri esnasında üzerine oturduğu kırmızı minder. 

 

Müzik: Salih Saka’nın bu gösteri için özel olarak hazırladığı, elektronik müzik. 
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Ekip:  

Sanat Danışmanı: Beral Madra 

Müzik: Salih Saka 

Kostüm: ISCHIKO 

Makyaj: Derya Ergün 

Teknik Danışman: Ufuk Karaca 

 

Sponsor: Işık Üniversitesi 

 

Tanım ve genel özellikler: Doğaçlama olarak gelişen performans sırasında Sanatçı 

öncelikle, Japon No tiyatrosuna ait erkek kostümünü giyer ve saçlarını da kapatarak 

kendine saçsız bir Japon erkeği görünümü verir. Sanatçının makyajı da bu görünüme 

katkı sağlamaktadır. Bu şekilde bir minder üzerinde bağdaş kurarak Zen inancına 

sahip geleneksel bir Japon erkeği duruşu simgeler. Sol elinde bir gül tutarak 

koklamaktadır. Sonrasında üzerinde burçlar bulunan küreyi açan ve sergileyen 

sanatçı, 50 metrelik rulo resmi de açarak izleyicilere sunar. Üzerindeki kostümü 

çıkaran sanatçı uzun kuyruklu siyah kaftan modernizasyonu olarak tanımlanan 

kostümünü giyer. 

 

Yayın: Anonim, “Kato’nun Gelenksel Türk ve Japon Kültürleriyle 

Hesaplaşması: “Ahenk, Cenk, Beden”, Art Dekor, S. 87, Haziran 2000. 

               Anonim, “Kimlikten Kimliğe Geçiş; “Ahenk, Cenk, Beden”, Cumhuriyet 

Gazetesi, 30 Haziran 2000. 
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Resim 103: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 104: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Harem enstalasyonu adı verilen silindir biçimli yapıt altın varaklı fona sahiptir. Bu 

altın yüzey üzerine betimlenen portreler, başta Hürrem Sultan’ın batılı üsluptaki 

sanatçısı bilinmeyen portresinin uyarlamasının yer aldığı saray kadınlarını temsil 

eden yüzlerden oluşmaktadır. Performans sırasında bu enstalasyonun çevresine, 

haremin ulaşılmazlığını simgeleyen yine silindirik biçimde bir de demir şebeke 

eklenmiştir. 
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Resim 105: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Sanatçının kendi tasarladığı, iki yarımdan oluşan ve iki yana açılabilen kürenin iç ve 

dış yüzeyinde, mavi fon üzerinde burçları simgeleyen figürler ve semboller 

bulunmaktadır. Ayrıca iç çeperlerde, bir yarıda güneş, diğer yarıda da ay sembolize 

edilmiştir. Bu enstalasyon üzerindeki burç betimlemelerinin, Surûri’nin eseri olan 

Tercüme-i Acâ’ibü’l-mahlûkat ve Garâ’ibü’l-mevcûdât adlı eserinde görülen 

fantastik burç tasvirlerinden alıntılanmış olduğu anlaşılmaktadır.123 

 

                                                 
123 Bağcı vd., a.g.e., s.202 
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Resim 106: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 107: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 108: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 109: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Sanatçının performans için hazırladığı 50 m. uzunluğundaki bu rulo resim üzerinde 

yer alan motiflerin, 1 m. genişliğindeki eni kaplayacak kadar büyük işlendiği görülür. 

Çintemani, lale ve hilal motiflerinin yanısıra, kubbe ve alem motifleriyle bu rulonun, 

sanatçının o güne kadar kullanmış olduğu “Osmanlı” motiflerini ve öğelerini içerdiği 

görülmektedir. 
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Resim 110: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 111: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 112: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 113: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 114: Ahenk, Cenk ve Beden, 27.06.2000 (Günseli Kato Arşivi) 
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2.2.2.4. Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah 

 

Tarih: 12 Ekim 2001 

 

Yer: Esma Sultan Yalısı 

 

Süre: 30 dakika 

 

Malzeme: 

- Tasarımı ISCHIKO’ya ait, Varka ile Gülşah minyatürlerindeki kıyafetleri 

hatırlatan kostümler. 

- Günseli Kato’nun gövdesi ve makyajı 

- Mercan Dede’nin gövdesi ve makyajı 

- 13. Yüzyıl Selçuklu mekânı atmosferi yaratmayı amaçlayan dekor. 

 

Müzik: Mercan Dede ( Dj Arkın Allen)  

 

Kostüm: ISCHIKO 

 

Tanım ve genel özellikler: Performans, 13. yüzyılda Hoylu Abdülmümin bin 

Muhammed’in resimlediği 71 minyatürlük “Varka ile Gülşah”  adlı mesnevinin, 

Günseli Kato ve Mercan Dede tarafından, kostüm, çeşitli el hareketleri ve mimikler 

aracılığı ile canlandırılmasını kapsar. Sanatçılar performans sırasında, döneme ait 

minyatürleri hatırlatan stilize kostümleri sahnede giymiş ve yine sahnede minyatür 

figürlerini andıran bir makyaj yapmıştır.  

 

Kırmızı rengin ağırlıkta olduğu performans için Kato da saçlarını kırmızı renge 

boyamıştır. Performans önceden tasarlanmamış olup doğaçlama olarak gelişmiştir. 

Vücut hareketleri ve duruşlar ile minyatür sahneleri canlandırılırken arka planda 

Mercan Dede’nin yaptığı sufi müziğinden esinlenilmiş elektronik müzik seyircileri 
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performansın atmosferi içine çekmeyi amaçlamaktadır. “Worldbeat” olarak 

adlandırılan müzik türü içerisinde ney ya da tambur gibi Geleneksel Türk Musikisi 

enstrümanları ile elektronik tınılar ve ritimler bir arada kullanılmıştır. 

 

Performansın yanı sıra aynı mekânda bir de sergi açılmıştır. Günseli Kato’nun bu 

sergisinde, sanatçının genel üslup ve tekniğinde Varka ile Gülşah minyatürlerinin 

uyarlamaları ve 13. yüzyılı anlatan daire biçimli kompozisyonlar yer alır. 

Büyütülmüş birer Selçuklu sikkesini anımsatan bu dairelerde, kâğıt üzerinde altın ve 

gümüş varak, altın ve gümüş yaldız ile pigment boya kullanılarak 13. yüzyıl Türk 

minyatürlerinden alıntılanmış figürler, hayvanlar ve yine söz konusu döneme ait 

motifler yer almaktadır. 

 

Yayın: Anonim, “Bu Hikaye Kırmızı”: Günseli Kato ve Mercan Dede 11 Ekim’deki 

“ Bir Aşk Hikayesi” adlı performans için Bir Araya Geldi”, Milliyet Gazetesi 

Pazar Eki, 9 Eylül 2001. 

 Nena Çalıdiş, “İsyan da Tutku da Kırmızı: Mercan Dede ve Günseli Kato 12 

Ekim’de “ Bir Aşk Hikayesi”  Performansını Sergileyecek”, Cumhuriyet 

gazetesi, 22 Eylül 2001. 
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Resim 115: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 116: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Resim 117: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 118: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 119: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 120:Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Sanatçı performans sırasında sergilediği yapıtlarında, Topkapı Sarayı Kitaplığında 

841 numarayla kayıtlı olan Varka ile Gülşah Mesnevisi’ndeki minyatürlü 

sahnelerden alıntılar yapmıştır. Kendi özgün üslubunu kullanarak Varka ile 

Gülşah minyatürlerini yeniden yorumlayan sanatçı, figürlerin giysilerini, renklerini 

ve çevresel öğeleri değiştirmiş, zeminlerde bol miktarda altın varak kullanmıştır. 

Ayrıca farklı sahnelerde yer alan figürleri de kendi yarattığı sahnelerde biraraya 

getirerek kurguda da oynamalar gerçekleştirmiştir. Sanatçının daha önceki bir 

yapıtında da aynı eserden bir sahneye yer verilmiştir (Resim 45).124 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 İnal, a.g.e., s.50 
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Resim 121: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Varka ile Gülşah’ı okulda gösteren minyatürden alıntılanmış uyarlama. 
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Resim 122: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 123: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 124: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 125: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 

 

Özgün minyatürde Gülşah’ın ölümünü gösteren sahneden uyarlanan resim. 
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Resim 126: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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Resim 127: Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah, 12.10.2001 (Günseli Kato Arşivi) 
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4. KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

 

Günseli Kato’nun almış olduğu sanat eğitimi, deneyimleri ve farklı kültürleri 

tanıyarak karşılaştırma, kaynaştırma ve bilincine işlenen bütün bu kaynakları 

kullanarak yeniden yaratma isteği kendi özgün üslubunu ve sanatçı kimliğini ortaya 

çıkarmıştır. Sanat yaşamının başlangıcından bugüne kadar, üslubu ve tekniği sürekli 

evrimleşen ve form değiştiren sanatçının, arka planı ve kökenleri okunabilen belirli 

form ve motiflere sadık kalarak bunların sınırlarını ve kullanım biçimlerini 

değiştirmeyi amaçlamıştır. Geleneksel Türk Minyatür Sanatı eğitiminin kazandırdığı 

bakış açısını ve motifleri hiç kaybetmeyen sanatçı, bunların yanı sıra, özümsediği ve 

bakış açısını sahiplendiği Geleneksel Japon Resim Sanatı etkilerini de yapıtlarına 

eklemiştir. Böylelikle sanatçının yapıtlarında iki kültürün sanatı, bazı üslup 

özellikleri, motifleri ve renkleri gibi benzer yönleri sayesinde, tarihsel ve coğrafi 

açıdan doğrudan etkileşim içine girmemiş olsa bile bir araya gelmiş ve bir sanatçının 

yapıtlarında yeni sentezler ortaya çıkarmıştır. 

 

Çalışmada yer alan katalog örneklerinden de anlaşılacağı üzere sanatçının çalışmaları 

erken yıllarda daha çok Osmanlı Minyatür Üslubuna sadık kalınarak hazırlanmıştır. 

Japonya’da açılan sergilerde yer alan yapıtlarda sanatçının, kendi üslubunun yeni 

yeni gelişmeye başladığı gözlenmektedir. Söz konusu yapıtlarda sanatçının da 

belirttiği üzere altın varak kullanımı artış göstermiş ve bazılarında artık duvara 

asılmak üzere tasarlanan minyatürlerin, çerçeveler ve düzgün kenarlardan 

arındırıldığı gözlenmiştir. Bu tercihin, Geleneksel Japon Resim Sanatı’nda yapıtların 

genellikle bir çerçeveyle sınırlı olmaması durumuyla açıklanan bir etki sonucu ortaya 

çıktığı söylenebilir.  

 

Sanatçının Kyoto’da, 1987 yılında düzenlenen bir sanat fuarına iki yapıtıyla 

katılmıştır. Osmanlı döneminden sahnelerin görüldüğü yapıtlardan ilkinde, gündüz 

vakti bir çarşı manzarası verilmiştir. Burada kılıç, sarık ya da çizme gibi eşyaların 

satıldığı bir dizi dükkân içlerinde esnafla birlikte detaylı olarak canlandırılmış, bu 

mekânlar da altın varaklı zemin üzerindeki selviler, tepeler ve küçük ağaçların 
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bulunduğu bir manzaraya yerleştirilmiştir. Bu resimde, Geleneksel Japon Resim 

Sanatı’nda, Edo döneminde yaygınlaşan altın zeminli manzara resimlerinin bir etkisi 

görülmektedir. Sanatçı bu altın zemin üzerine güçlü bir kontrast oluşturan ve daha 

sonraki dönemlerinde de sıklıkla kullanacağı kırmızı lale çiftlerini de yerleştirmiştir. 

Ayrıca giysilerde ve diğer detaylarda görülen bu canlı kırmızı, Türk Minyatür 

Sanatı’nda görülen bir özellik olmakla birlikte, Geleneksel Japon sanatlarında ve 

mimarisinde çokça tercih edilen bir renk olmuştur. Diğer kompozisyonda bir gece 

vakti bir panayır yeri canlandırılmıştır. Bu resimde altın, bu kez fırlatılan havai 

fişeklerin ateşleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca gökyüzündeki yıldızlar ve ay 

da yine altın yaldızla gösterilmiştir. Buradaki dönme dolap ve direklerde yine canlı 

bir kırmızının kullanıldığını görmekteyiz. Bu iki kompozisyonun yatay bir 

kurulumda faklı sahnelerden oluşması, Surnâme’leri hatırlattığı kadar, Japon 

resmindeki “makimono” adı verilen öykücü üsluptaki tomarları da çağrıştırmaktadır. 

“Minyatür” olarak isimlendirilen yapıtların boyutları gerçekten de minyatür sanatı 

sınırları içinde kalacak kadar küçüktür. 

 

Sanatçının Japonya’da açmış olduğu bir diğer sergi olan İstanbul’a Hasret, yukarıda 

bahsedilen üsluba benzer örnekler içermektedir. Genellikle yapıtlarına isim 

vermekten kaçınan sanatçının bu sergideki örnekleri, ismi olan ender 

ürünlerindendir. Bu sergiden “Çoban” adındaki çalışmada yine enine uzayan bir 

kompozisyonda, altın varaklı zemin üzerine kenara yerleştirilmiş çoban ve koyunları 

görülmektedir. Japon resimlerindeki asimetrik yerleşim ve boşluk kullanma 

özelliklerinin görüldüğü bu yapıtta, üst bölümde gözüken ve etekleri eriyerek 

kaybolan uzak dağlar dikkati çekmektedir. Bu dağlar, Osmanlı Minyatür üslubundan 

farklı biçimde, tek bir fırça vuruşu ile yapılan çizgiler halinde verilmiştir. Bu teknik, 

kâğıt üzerine mürekkeple yapılan “Sumi-e” resimlerinde (bkz. Ek:3, Levha I) 

kullanılan fırça tekniğidir.125 Ayrıca kompozisyonun sol tarafında yoğunlaşan ve 

selviler ile yuvarlak siluetli ağaçlardan oluşan alanda ayrıca, Osmanlı 

minyatürlerinde pek rastlamadığımız, birbirine dolanan eğri büğrü dallarıyla çiçek 

açmış ağaçlar göze çarpar. Yukarıda adı geçen dağlar gibi bu ağaçlar da Japon 

                                                 
125 Hane, a.g.e., s.106. 
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manzara sahnelerine ait öğelerdir. Bu sergideki yapıtlar yine küçük boyutlu 

minyatürler olarak tasarlanmıştır. 

 

Aynı sergiden “Özlem” adlı çalışmada, dikey olarak gelişen manzarada birbiri ardına 

sıralanan tepelerde, degrade verilerek pastel renkler arasında geçişler yapılmıştır. 

Altın zeminli gökyüzüne karışan en üstteki tepenin etekleri, soluklaşarak 

kaybolmaktadır. Burada görülen pastel renkler ve degrade tekniği, geleneksel Japon 

resim sanatındaki “ukiyo-e” resimlerini (bkz. Ek:3, Levha VI) anımsatırken, selvi 

ağaçları ve tepelerin mavi ile gösterilmesi, erken İslam minyatürlerinde görülen 

soyutlaştırma amacıyla doğadaki renklerin kasıtlı olarak değiştirilmesi 

uygulamalarına gönderme yapıyor olabilir. Sanatçı burada da yer yer kırmızı laleleri 

kullanmıştır. 

1989 tarihli “Çağdaş Münyatürde Kadın” başlıklı sergi yine Japonya’da açılmış ve 

küçük boyutlu minyatürlerden oluşmuştur. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden, süslü 

giysileri ve süslü takılarıyla gösterilen kadın figürleri ve portrelerinden oluşan 

yapıtlarda bir anlamda Anadolu kültüründeki kadın anlatılmak istenmiştir. Hatta 

sanatçının zaman zaman Japon kadını ile karşılaştırdığı ve övdüğü Türk kadını 

imgesini, vakur ve asil duruşlu bu figürlerle yansıtmayı amaçlamış olabilir. Böylece 

sanatçı, kendi kimliğini de yapıtlarıyla ifade etmiştir. Yüzleri beyaz ancak dudakları 

koyu kırmızı olan figürler bu yönleriyle Japon resmindeki kadınlarla ortak bir 

özelliğe sahiptir. Figürlerin portre olarak veriliş biçimleri, Edo döneminde ortaya 

çıkan ukiyo-e üslubundaki portrelerine benzetilebilir. Zeminlerde, giysilerin 

detaylarında ve takılarda altın varak kullanımı görülür. Yapıtların çoğunda, 

sanatçının Türkiye’deki eğitiminden dolayı yakından tanıdığı, rumi, palmet ve kıvrık 

dal gibi Türk Tezhip sanatı öğeleri yer alır. Bazı örneklerde ise zeminin tamamen bu 

motiflerle dolgulanıyor olması, Büyük Selçuklu döneminde görülen bir özelliktir. 

Uzak arka planda, tepeler arasında, selvi ağaçlı tepeler veya bulutlardan oluşan, 

soluk manzaralar Japon sumi-e resimlerini anımsatmaktadır. Ayrıca bazı 

örneklerdeki bulutlarında “çin bulutları” na ya da “yamato-e” üslubundaki bulutlara 

benzerliği de dikkati çekmektedir. 
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Sanatçının 1992 yılında, Almanya’da açtığı “Kapılar adlı sergiye ait yapıtlar, 

Kyoto’da sergilenen minyatürleriyle benzer özellikler taşımaktadır. Burada, yine 

selvi ağaçlarının ve kırmızı lalelerin bulunduğu manzaraların önüne, stilize mimari 

öğeler yerleştirilmiştir. Bu yapıtlarda görülen pek çok özellik Geleneksel Osmanlı 

Minyatür Sanatı’nı yansıtmaktadır. Ayrıca manzaralardaki kompozisyon anlayışı, 

altın zemin kullanımı, asimetrik düzenleme ve boşluklara verilen geniş yerler gibi 

özelliklerin geleneksel Japon resim sanatının etkileri olduğu söylenebilir. Ayrıca bazı 

yapıtlarda gösterilen hayali kent betimlemeleri de Matrakçı Nasuh’un kullandığı 

üslubu yansıtmaktadır. 

 

1994 yılında açılan “Hiç” temalı sergide, sanatçının bu kez Selçuklu dünyasına 

yöneldiğini izlenmektedir. Yapıtların zeminlerinde, figürlerin giysi ile takılarında ve 

sanatçı tarafından tasarlanan çerçevelerde yoğun biçimde altın varak ve yaldız 

kullanılmıştır. Yapıtlardan çoğu, çerçevesiz ve kenarsız olarak, bir bütünden kopmuş 

parçalar biçiminde tasarlanmıştır. Çoğunlukla Selçuklu minyatürlerini anımsatan 

figürlerin yer aldığı bu yapıtlar arasında, Uygur duvar resimlerinde rastlanan iki 

rahip figürü görülmektedir (Resim 35).126 Bizans resminde de görülen bir özellik 

olarak, düz altın zemin üzerindeki figürlerin bıraktığı boşluk ve hiçlik hissi, serginin 

adı ile uyuşmaktadır. Aynı Figürlerin sahip olduğu dingin ifade de bu etkiyi 

desteklemektedir. Arka planda kullanılan manzaralarda, selvi ağaçları Türk minyatür 

sanatının öğelerinde birisi olarak karşımıza çıkarken, etekleri degradeli biçimde sise 

karışan tepeler de Uzakdoğu resim sanatı’nın bir özelliği olarak değerlendirilebilir. 

Serginin içerdiği bu kültür öğelerinin, sanatçının genel esin kaynakları ve teknik 

yaklaşımında izlenebilen alt okumalarla, figürleri yalnızca başka bir zamana değil 

aynı zamanda farklı kültür ve coğrafyalara da taşıdığı söylenebilir. 

                                                 

126 Ögel, a.g.e.,s. 354. 
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Resim 128: Uygur Asilleri ve Rahipleri (Ögel, a.g.e., s. 354). 

 

Sanatçının 1995 yılında, Gifu’da, o dönemde kayınpederi olan Takuo Kato ile açtığı 

ortak sergiye, “Hiç” sergisinde olduğu gibi küçük boyutlu ve figüratif yapıtlardan 

oluşan minyatürleriyle katılmıştır. Sergilenen yapıtlarda, yoğun biçimde altın ve 

gümüş kullanıldığı izlenir. Ağırlıklı olarak Selçuklu minyatürlerinde görülen giyim 

ve yüzlere sahip figürlerin yer aldığı yapıtlar arsında, Hoylu Abdülmümin Bin 

Abdullah’ın resimlediği Varka ile Gülşah’tan alınmış bir de sahne yer alır. Sanatçı, 

Varka ile Gülşah’ın Vedalaşmasının anlatıldığı bu sahnedeki (bkz. Resim 129) 

figürleri alarak, kıyafet renklerini değiştirmiş ve kendi yarattığı kompozisyona 

eklemiştir. Sanatçı, Osmanlı giysileri içindeki figürlerin de yer aldığı bu sergide de 

çerçevesi ve belirli bir kenarı olmayan yapıtları tercih etmiştir. Sergide ayrıca sanatçı 

tarafından tasarlanan ve seramikler de sergilenmiştir. Takuo Kato’nun da yapıtlarıyla 

sergiye katılmasına karşın, bunlardan herhangi bir örneğe ulaşılamamıştır. Böylece 

Selçuklu ve Osmanlı dönemi minyatürlerinden esinlenerek hazırlanan ancak 

sanatçının iradesiyle renk ve kompozisyon düzenleri bakımından değişikliğe 

uğratılan bu yapıtların, görsel açıdan tamamlanmış bir bütün değil, eski kültürlerden 

koparak gelen birer parça olarak algılanması da amaçlanmış olabilir. Ayrıca Selçuklu 

ya da Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan figürlerin aynı kompozisyon içinde bir 

araya gelmesi de bu düşünceyi desteklemekle birlikte, sanatçının dağarcığındaki 
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kendi kültürüne ait izlerin yabancı bir ülkede zaman sınırını aşarak bir araya gelmiş 

olması da dikkati çekmektedir. Yapıtların kompozisyon özelliklerine bakıldığında 

dikkati çeken asimetrik yerleşimler ve bırakılan geniş boş alanlar, Japon Resim 

Sanatı’nın bir özelliği ve etkisi olarak değerlendirilebilir. Serginin temasına uygun 

olarak yapıtların tıpkı İpekyolu gibi Asya’nın doğusu ile batısını birbirine bağladığı 

söylenebilir. 

 

 

Resim 129: Varka ile Gülşah’ın Vedalaşması (Mahir, a.g.e. Res. 4) 

 

İTÜ Taşkışla’da açılan, 1997 tarihli “Doğu Estetiğinde Kadın ve Minyatür” başlıklı 

sergi, Kato’nun Türkiye’ye döndükten sonra açmış olduğu ilk sergidir. Buna paralel 

olarak yapıtlarının boyutlarının artık büyüdüğünü ve minyatür denilebilecek sınırları 

aşıp birer tabloya dönüştüğünü görmekteyiz. Sanatçının ifadesine göre bu zor bir 

dönüşümdü. Çünkü Minyatür oranlarını ve üslubunu, büyük boyutlu resimlerde 

koruyabilmek hiç kolay değildi. Bununla birlikte Kato, geleneksel tekniğini 

kullanmaya devam etmiş ve bu tekniğin büyük yüzeylerde sunduğu yaratım 
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olanaklarından faydalanmasını bilmiştir. Tuval üzerine yine kâğıt aplike ederek 

çalışan sanatçının kullandığı altın varak ve yaldız miktarı da doğal olarak artmıştır. 

Böylelikle eserleri daha pahalı objeler haline gelmiştir. 

 

Kato’nun geçirmiş olduğu sanatsal evrimin başlangıç noktalarından birisi olarak 

sayabileceğimiz bu sergide, çeşitli doğu medeniyetlerinde kadın portreleri aynı 

kareler altında toplanmıştır. Örneğin bu sergiye ait bir örnekte, altın giysiler içinde 

soylu bir Uygur kadını (Resim 128), bir Çin prensesi ve renkli kimonosuyla 

oturmakta olan bir Japon kadını bir arada toplanmıştır (Resim 51). Uygur soylusunun 

dışında diğer iki kadının giysilerinde de altın varaklı detaylar görülür.  

 

Sanatçının, Türkiye’ye döndükten sonra geçirmiş olduğu evrimin ikinci ve belki de 

en önemli ana halkası gerçekleştirmeye başladığı performanslardır. Türkiye’de, 

özellikle Türk sanatçılar tarafında nadiren gerçekleştirilirken, Japonya’dan henüz 

dönmüş olan Kato, orada geçen yıllarını ve dönüş öyküsünü bir performansla 

anlatmayı tercih etmiştir. Bunda, post-modern ve çağdaş sanat türlerinde, dünya 

çapında söz sahibi olan Japonya’nın hem geleneksel, hem de çağdaş gösteri sanatları 

geleneğinin etkisi olduğu söylenebilir. Ayrıca Japonya’da geçirdiği, sessiz olarak 

nitelendirilebilecek zaman süresince minyatür eserler vermesi ile Türkiye’ye 

döndükten sonra ise iç dünyasını ekspresif bir dille anlatmaya başlayan sanatçının 

minyatür sınırlarının dışına çıkarak boyutlarını genişletmesi arasında bir paralellik 

olduğu düşünülebilir. Sanatçının 1997 yılında gerçekleştirdiği ilk performansının 

başlığı “Olduğu Gibi: Bir Tutsaklıktan Sıyrılış” olarak seçilmiştir. Bu gösteride 

Kato’nun Japonya’dan getirdiği kimonolar ve ahşap bir No tiyatrosu maskesi 

kullanılmıştır. Sanatçı, gösteri sırasında üzerine kat kat giydiği farklı kimonoları, 

Japon hayatının kadına getirdiği sosyal yükümlülükler olarak tanımlamıştır. Bunların 

tek tek çıkarılmasıyla sanatçı bu yükümlülüklerden kurtulur. En içte yer alan ve 

sanatçının evliliğini simgeleyen gelinlik kimono da çıkarılarak sanatçının boşanması 

ve ülkesine dönüşü anlatılır. Sanatçı bu performans ile kendi kuşağından olan 

kadınlarda gördüğü, kendi ayakları üzerinde duran özgürlükçü bir kadın kimliğini 

ortaya koymaktadır. Performans sırasında sergilenen 12 m. boyunda ve 90 cm. 

enindeki rulo resim, e-makimono olarak adlandırılan Japon rulo resimleriyle hemen 
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hemen aynı boyuttadır. Buradaki yapıt iki yüze sahiptir. Bir yüzde, ahşap baskı 

tekniğiyle sanatçının Japonya’daki yaşamı, diğer yüzde ise minyatür üslubunda, 

sanatçının Türkiye’deki yaşamı ifade edilmiştir. Bu rulonun açık olarak sergi 

mekânına asılmasıyla dalgalanarak uçan bir ejderha formu yaratılmak istenmiştir.  

 

Sanatçının gerçekleştirdiği ikinci performans olan “İstanbul’un Bin Yılı”,  Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 75.yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Aya İrini’de gerçekleştirilen performans, İstanbul’un, Bizans ve 

Osmanlı dönemlerinde geçen bin yılını anlatmayı amaçlamıştır. Sanatçı sergide on 

adet insan silueti biçiminde heykel kullanmıştır. Ön ve arka yüzlerinde, Bizans ve 

Osmanlı dönemlerinden, tanıdık portreler yerleştiren sanatçı, heykelleri İstanbul’un 

kişileştirilmesi olarak kullanmıştır. Heykellerin, belirsiz hatlara sahip oluşu ile kutsal 

ve önemli kişilerin tasvirleri için koyu renkli birer zemin olarak kullanılması, dikkati 

heykellere değil resimlere yoğunlaştırır. Bu kullanım, Bizans resminde var olan, 

elbiseyle vücudu iyice kapatarak kişinin vücudunu gizleme ve bu sayede onu 

bedenden soyutlayarak ruhanileştirme kaygısına gönderme olarak algılanabilir. 

Ayrıca, yapıtlarda üç boyutlu figürler ile iki boyutlu resimlerin birleşmesi dikkat 

çeker. Böylece aynı yapıtta farklı anlatımlar bir arada aktarılabilmektedir. 

 

Performansın ana olayı olarak da, Beyaz bir peruk ve beyaz bir kostüm içinde 

sahneye çıkan Kato, 2000’li yılların sembolize edilmesi için kendisini kullanmıştır. 

Burada sanatçının tercih ettiği figür, savaş sonrası Japonya’da ortaya çıkmış bir 

modern dans gösterisi olan Butoh’u anımsatmaktadır. Kısa bir dans gösterisi 

sonrasında kendisini, seyircileri ve 8 m. uzunluğundaki bir tuvali boyayan sanatçı 

sonra da vurmalı çalgılar kullanarak gerçekleştirdiği bir müzikle performansı 

bitirmiştir.  

 

Sanatçı bu performansta, resimleri için zemin olarak yine kendi tasarladığı üç 

boyutlu heykelleri kullanmış ve resim yapılan ortamı değiştirerek geçirdiği sanatsal 

evrime yeni bir halka daha eklemiştir. Ayrıca kendi vücudunu önce heykel daha 

sonra da tuval olarak bütünsel sanat yapıtının içine entegre etmiştir.  
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Sanatçının, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun Yediyüzüncü yılı etkinlikleri 

kapsamında açtığı sergide, Osmanlı mimarisine ait yapı fotoğraflarından uyarladığı 

görünümleri kullanmıştır. Yapılar ile arka planda görülen, geleneksel Japon resmine 

özgü manzara sahnelerinin bir arada kullanılması, Sanatçının yaratmış olduğu 

kültürler arası sentezin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Yapıtlara zemin olarak 

murakka tekniğinde hazırlanmış kâğıt seçilmiştir. Sanatçı, duvara asılabildiği gibi 

resme zarar vermeden rulo yapabilmeye de olanak veren “murakka” ile Japonya’da 

“kakechiku” adı verilen, benzer malzeme ve uygulanışa sahip kâğıt hazırlama tekniği 

arasında bir karşılaştırma yaparak benzerlik kurmuştur. Japonya’da, rulo resim olarak 

yapılan eserlerin bu kâğıdı kullandığı belirtilmiştir. Serginin genelinde renk olarak, 

mavi ve grinin tonlamaları ile altın varak kullanılmıştır. Sergideki yapıtlarda, 

kâğıtların aplike edildiği kumaşlar birbirinden farklı olmakla birlikte çeşitli bitkisel 

desenlere sahiptir. Bunlar Japonya’dan getirilen ve rulo yapılmak üzere tasarlanmış 

kâğıt üzerindeki yapıtların asılması ya da saklanması için koruyucu altlıklardır. 

Sanatçı teknik ve üslup bakımından sentez kurduğu iki kültür arasında, bu tür işlev 

birliktelikleri de yaratmıştır. 

 

Kato’nun üçüncü performans projesi, Ihlamur Kasrı’nda gerçekleştirilen “Ahenk, 

Cenk, Beden” adlı gösteridir. Kato, performansın temasını, iki erkek egemen toplum 

olan Osmanlı ve Japon kültürü üzerine kurmuştur. 

 

Kato’nun performans için seçtiği isimdeki sözcüklerden Ahenk; uyumluluk, 

benzerlik, istek ve eğlenceyi simgeler. Cenk sözcüğü, üç ikilemin karşıtlıklarını ifade 

etmektedir. Bunlardan birincisi, iki yabancı kültürün karşıtlığıdır. İkincisi, modern 

toplum ile geleneksel toplumun karşıtlığıdır. Üçüncüsü, modern kadın ile post-

modern kadın arasındaki karşıtlık ve değişimdir. Beden sözcüğü, modernizmin 

tanımladığı kusursuz kadın imgesinin, post-modern ve özgürleşmiş kadın imgesine 

devinimini vurgulamaktadır. Performansını bir “kimlikten kimliğe geçiş eylemi” 

olarak tanımlayan sanatçı iki kültürün geleneksel ve modern yönleri ile kadının bu 

kültürlerdeki konumunu irdelemeyi amaçlamıştır. Performans, yüzdeki değişim, 

giysideki renk değişimi ve günlük yaşam hareketlerinin ritüelleştirilmesiyle bir 

metamorfozu anlatmaktadır. Sanatçı tarafından, “geçmişle hesaplaşma ve yeni bir 
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yaşama atılan bir adımın seyirci önünde yapılmak istenmesi” olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

Sanatçının giymiş olduğu Japon No tiyatrosundan bir erkek kostümü ile geleneksel 

bir Japon erkeği portresi sunulur. Bu figür, Japonya’da samurayların ve işçilerin 

giydiği rahat ayakkabıları giyerek Japon erkeğine özgü rahatlık ayrıcalığını da 

giymiştir. Bu ayakkabı, Türk kültüründeki mes ile özdeşleştirilir. Burada bir kadın, 

erkek kılığına girerek ona özgü özgürlüğü de giyer. Bu aşamada sanatçının, modern 

Japonya’da yerini güçlendirmek için mücadele eden kadın kimliğini yansıttığı 

düşünülebilir. Daha sonra değiştirdiği kostümüyle kendi kültürüne dönüşü ifade eden 

sanatçı bu şekilde asıl özgürlüğünü kazanır.  

 

Değişen kostümler ve makyaj ile sadece sanatçının kişisel hayatına ait değişimler 

değil, aynı zamanda iki farklı kültür ve geleneksel-modern arasındaki değişim de 

vurgulanır. Burada kurulan iki yönlü tezat; iki kültür ve iki dönem arasında 

gerçekleşir. Sanatçı bu değişimleri giysileri ve dolayısıyla bedeni ile sergiler. Bütüne 

bakıldığında, gelenekselden moderne, modernden post-moderne doğru giden bir 

zaman değişimi izlenebilir. Bedendeki değişim ile Modern ve kusursuz kadın 

imgesine tepki ve bunun özgürleşmiş Post-modern kadın imgesine dönüşümü 

izlenmektedir. 

 

Sanatçı performansında, Japon ve Osmanlı sanatları içindeki benzerlikleri de 

vurgulamıştır. Giysilerde yer alan “Çin bulutu” desenlerinin benzerliği burada ilgi 

çekicidir.  İki kültürün de geleneksel resim sanatında görülen, erkek ve kadın 

figürlerinin sadece kıyafetlerle ayrılabiliyor olması sanatçıya performansı için fikir 

vermiş, erkek ve kadın görünümlerini aynı beden üzerinde farklı giysilerle 

aktarmıştır. 

 

Kato, performans sırasındaki duruş ve mimikleriyle dingin ve huzurlu bir görüntü 

sergiler. Bu görünüm öncelikle Japon Zen inancına dayandırılabilir (Meditasyon 

hali) Öte yandan, Türk Minyatürü ve Geleneksel Japon Resmi’nde görülen ideal 

cennet düzeninin bu iki toplumda da aslında var olmayışına gönderme yapmaktadır.  
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Kato’nun performans sırasında ikinci olarak giydiği kostümün siyah oluşu ile üzerine 

bazı simgesel anlamlar yüklenmiştir. Siyah bir kadın giysisi, karanlık, asıl gücünü 

gizleyen bir kişilik izlenimi vermektedir. Siyah renk, geleneksel Japonya’da yas 

rengidir. Ayrıca sanatçı tarafından yüklenen bir diğer anlam da siyah rengin Kâbe 

örtüsünün rengi olmasından dolayı kutsallaşmasıdır. Sanatçı böylece bu geleneksel 

güçleri üzerinde toplamıştır.  

 

Topkapı Sarayı Kütüphanesinde yer alan XV. yüzyıl albümlerinin incelendiği bir 

sempozyum nedeniyle düzenlenen “15. Yüzyıl Saray Albümleri” adlı sergide 

sanatçının bu albümlerden esinlenerek hazırladığı büyük boyutlu resimler yer 

almıştır. Özgün eserlerin çoğu uzun rulolar halinde tasarlanmış olup daha sonra 

parçalar halinde albümleri oluşturmuşlardır. Geleneksel Uzakdoğu resim 

geleneğinden gelerek Orta Asya resim sanatını etkilemiş olan kullanım biçimi 

sanatçının Japon Resim Sanatı üslubundan dolayı aşina olduğu bir özeliktir. Ancak 

bu sergi için hazırlanmış resimler rulo olarak hazırlanmamıştır. Yapıtlarda görülen 

geniş boşluk kullanımı, asimetrik kompozisyonlar ve yoğun miktarda altın kullanımı 

sanatçıdaki Geleneksel Japon resim Sanatı etkileri olarak değerlendirilebilir. Bunun 

yanısıra zeminin bitkisel motiflerle tamamen dolgulanması da Selçuklu dönemi 

minyatürlerinde sıkça rastlanan bir durumdur.  

 

Sanatçının 2001 yılında gerçekleştirmiş olduğu Bir Aşk Hikayesi – Varka ile Gülşah 

adlı çalışması, tez kapsamında ele aldığımız ve bu tarihe kadar gerçekleşmiş son 

performans çalışmasıdır. Selçuklu döneminin, kültür, sanat ve dini felsefenin 

gelişimi açısından önemini ve değerini vurgulayan minyatür sanatçısı, 13. yüzyılda 

resimlenmiş olan Varka ile Gülşah’ın hikâyesini gerçek yaşama taşımayı 

amaçlamıştır. Kendisini fiziği, ifadesi ve mimikleriyle 13. yüzyıl minyatür 

karakterlerine benzeten Günseli Kato, Gülşah karakterini canlandırmıştır. Varka 

karakterini canlandıran Mercan Dede’nin müzikleriyle birlikte, minyatür sahnelerini 

anlatan performansa mistik bir atmosfer verilmek istenmiştir. Ünlü Arap şairi 

Ayyukî’nin, Gazneli Mahmud döneminde (997- 1030) yazmış olduğu manzum 

öyküde kahramanların kavuşamamasına rağmen, Hoylu Abdülmümin bin 

Muhammed’in 13. yüzyılda resimlediği minyatür eserde, kahramanlar ölümden sonra 
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bir araya gelmiş olarak resimlenmiştir. Kato ise bu gösteride, öykünün özünde 

bulunan kavuşamama, ideale ulaşamama ve bununla birlikte daha da büyüyen aşk 

duygusunu aktarmayı amaçlamıştır. Ayrıca bu etkinlik sırasında açılan sergide, 

Kato’nun 13.  yüzyıl örneklerinden alıntılama yaparak yeniden yorumladığı, oranla 

daha büyük boyutlu resimlerden oluşmaktadır. Söz konusu yapıtlardaki değiştirilmiş 

sahneler, kurgu ve renk düzenleri, sanatçının geleneksel unsurları kullanarak yeni 

yaratımlar ortaya koyma çabasının bir ürünü olarak anlamlandırılabilir. 

 

Ayrıca öykünün resimlendiği dönemde, Anadolu’da gelişen Mevlevilik inancı ve 

tasavvuf sanatçıyı büyük ölçüde etkileyen unsurlar arasındadır. Tasavvuf müziğini 

elektronik müziğe uyarlayan Mercan Dede’nin de bu performansta yer alması bu 

açıdan anlam kazanmaktadır. 

 

Kato, sanat yaşamı içerisinde geçirdiği üslupsal evrim sonucu minyatür resmini daha 

büyük boyutlarda çalışmaya başlamış ve tuval üzerinde eserler vermiştir. Sanatçı 

buradaki performansında ise bu devinimi birkaç kademe daha ileri taşımış, minyatür 

sahnelerini kostümler ve tiyatral performanslarla canlandırmış ve kâğıt üzerindeki 

sahneleri hayata geçirmiştir. Performansın hazırlık aşamasının da gösterinin bir 

parçası olarak seyircilerin önünde yapılması, bir zamandan başka bir zamana ve ruh 

haline geçişin, sergilenmesi olarak nitelenebilir. 

 

Sanatçının geçirmiş olduğu değişimin başka bir göstergesi olarak kullandığı imza 

biçimleri ele alınabilir. Katalog örneklerinden de anlaşılabileceği gibi, sanatçı 

Japonya’da kaldığı süre içinde, imza olarak latin harfleriyle ismini kullanırken, 

Türkiye’ye döndükten sonra, tıpkı geleneksel ve hatta çağdaş Japon sanatçılar gibi, 

ismini simgeleyen Japonca harflerden oluşan kırmızı bir monogram kullanmıştır. 

Hatta bu monogram, sergi davetiyeleri gibi çeşitli tanıtım öğelerinde, yer yer logo 

olarak da kullanım görmüştür. İmzanın sanatçının yapıtına bıraktığı en belirleyici 

kimlik izi olduğunu düşünürsek, Kato’nun Japonya yıllarında Türk kimliğini ve 

kültürünü yansıtmak istediğini, Türkiye döneminde ise, Japonya’daki edindiği farklı 

kültürü ve deneyimleri yapıtlarıyla ifade etmeyi amaçladığı sonucu çıkarılabilir. 
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5. SONUÇ 

 

Kültürlerarası etkileşim denildiğinde ilk olarak akla eş zamanlı iki kültürün birbirini 

etkileyerek geliştirmesi gelmektedir. Ancak kültür adını verdiğimiz kavramı, 

gerektiği gibi korunduğunda sonsuza kadar uzanabilecek bir varlık olarak 

düşünürsek, iki kültürün arasındaki zaman boyutu farkının etkileşim için bir engel 

teşkil etmeyeceği sonucu da ortaya çıkar. Ayrıca günümüz dünyasında artan iletişim 

ve seyahat olanakları dolayısıyla mekân boyutu engelini de aynı biçimde 

halledilebildiği açıktır. Ancak kimi zaman böyle bir etkileşimi sağlayabilmek için, 

iki kültürün özelliklerini iyi absorbe edebilen ve sentezleyebilme yetisine sahip olan 

bir insan faktörü de denkleme katılmalıdır. Bu insan faktörünün, oynayacağı rol 

taşıyıcılık ve birleştiriciliktir. Bu çalışmada, kültürlerarası etkileşime çağdaş bir 

örnek olarak ele aldığımız sanatçı Günseli Kato, Türk ve Japon kültürleri arasında 

böyle bir rol üstlenmiştir.  

 

Kaynakları arasında benzer noktalar olan, ancak özellikle coğrafi olarak birbirine 

oldukça uzak olmsı nedeniyle doğrudan etkileşim içine girmeye pek olanak 

bulamayan Türk ve Japon sanatları, batı toplumlarından oldukça farklı biçimlerde, 

birbirine zaman zaman benzeyen biçimlerde bağımsız olarak gelişmiştir. Sanatçı 

Günseli Kato, bu iki sanat arasındaki ortak noktalar içinde, özelikle Çin kültürü 

üzerinde durmuştur. Japonya’nın tarih boyunca aldığı kadar Çin kaynaklı öğe 

bulunmasa da, bu kültürün etkilerini Türk Sanatı’nda hissetmek mümkündür. Ayrıca 

Japonya’nın tarih öncesi dönemlerinde bu ada ülkesine gelen ve Orta Asyalı 

oldukları düşünülen bir atlı bir kavim, Japon kültürünü etkileyen önemli öğelerden 

birisi olmuştur. Ayrıca 20. yüzyıl başında, eskimiş kurumları devredışı bırakarak 

çağdaş medeniyetler seviyesine gelme mcadelesi veren Japonya ile Yeni kurulan ve 

yine çağdaşlaşma savaşı veren genç Türkiye Cumhuriyeti arasında da benzerlik 

kurulabilir.  

  

Aldığı eğitim bursuyla 1981  yılında Japonya’ya giden sanatçı Günseli Kato, bu 

tarihten önce Süheyl Ünver’le birlikte minyatür çalışmaya başlamış, İstanbul’daki 
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minyatür koleksiyonlarının tamamına yakınını inceleyerek, üslup ve teknik açısından 

yetkin bir sanatçı haline gelmiştir. Kato ayrıca klasik güzel sanatlar eğitimi de almış 

ve batı perspektifi ile üslubu konusuna da hakim hale gelmiştir. İstanbul’daki sanat 

eğitimi ve dağarcığında bulunan bütün o zengin Türk Sanatı ve Kültürü birikimiyle 

Japonya’da eğitim almaya giden sanatçı, benzer zenginlikte ama çok farklı başka bir 

kültürle daha tanışma, dağarcığına katma olanağı bulmuştur. Burada geçirdiği onyedi 

yıl boyunca Türk Kültürünü ve minyatür sanatını Japonlara tanıtma amacı güden 

Kato, burada bir minyatür okulu da açarak dersler vermiştir. Böylelikle Türkiye’den 

Japonya’ya bir kültür köprüsü görevi gören sanatçı, orada geleneksel sanat ve 

kültürün birçok alanında dağarcığını geliştirmekte ve yavaş yavaş iki kültürün bakış 

açısına birden sahip olmaya başlamaktadır. 1997 yılında ise Türkiye’ye dönen Kato, 

kendi zihninde ve dağarcığında buluşmuş olan iki kültürden öğeler içeren, kendi 

özgün sanatını özgürce ortaya koymaya başlamıştır. Böylece yukarıda bahsettiğimiz 

denklem tamamlanmış, zaman ve mekan sınırı ortadan kalkarak taşıyıcı ve yaratıcı 

bir insan unsurunun da katılmasıyla, bir sanatçının eserlerinde iki kültür birleşmiştir. 

Kato’nun yaratıcı kişiliği ve ifade arzusu, zaman zaman iki boyutla sığamamış ve 

kendi bedenini de sanat yapıtının içine katarak, daha önce Türkiye’de benzeri 

görülmemiş nitelikte performanslar düzenlemiştir. 

 

Sonuç olarak, günümüzde de yapıt üretmeye devam etmekte olan Kato, eğitimin 

aldığı ve özümsediği iki kültürden izler taşıyan eserler ve projeler üretmektedir. 

Yaptığı çalışmalar Türkiye’de ve Japonya’da yakından takip edilmekte olan Kato, 

kültürlerarası etkileşime, uluslararası alanda iyi bir örnek oluşturmaktadır. 
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EK 1: Japonya ve Anadolu’nun Karşılaştırmalı Gelişim Tablosu (Günay, a.g.e., 

s.66.) 
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EK 2: Günseli Kato ile Söyleşi (Tarafımdan yapılan bu söyleşi YAPI Dergisi’nin 

275. sayısında yayımlanmıştır.) 

 

 

Soru: Sizin gözlemlerinize dayalı olarak, Zen Budizmi ve Şintoizm’in Japon 

Sanatı’nda, hangi öğelerde görülebildiğini söyleyebilir misiniz. Bir başka deyişle, bu 

inanışlar o ülkenin sanatını nasıl etkilemiştir? 

 

Cevap: Hangi sanat veya hangi öğe değil. Zaten sanatın içinde olup onu var eden bir 

şey Zen Budizmi ve Şintoizm. Aslında, genel olarak Japon Kültürüne baktığımızda , 

bu kültürün esası ve onu en iyi tanıtan şey “Çay seremonisi” dir. Çay seremonisinin 

içerisinde bu kültürle ilgili aradığımız her şeyi, bütün sanat dallarını bu törensel 

olayda izleyebiliriz. Bu olayı yaşayıp anlamadan, ne Zen olsun, ne de Şinto olsun, bu 

kültürle hiçbir olguyu da anlayamayız zaten. Yazı, kaligrafi, resim, giyim kuşam, 

kimonolar, kumaşlar ve yemek… Yemek kültürü, hem yemek sanatını, hem yemeğin 

konulduğu seramiğin kabın sanatını ihtiva ediyor. Aynı zamanda içilen çay, çayın 

rengi, cinsi, altına konulan ipek mendili ve seramiği… bunlar yine insanı ürperten bir 

görkeme sahip olmakla birlikte bir o kadar da basit, sade ve alçakgönüllüdür. O eğri 

büğrü, sokakta antikacıda görseniz almayacağınız, çatlak, yamuk seramik kaba 

dokunduğunuzda, aslında onun nasıl bir duygu ile yapıldığını hissettiriyor. Hafifliği, 

altındaki imzası, ucunun kırılmış ve o kırık kısmın altınla onarılmış olması insanı 

ürpertiyor. O kimonoların sade rengi ama o sade görünüşün üzerindeki küçük bir 

motifin ünlü bir usta tarafından işlenmiş olması, İpek mendilin ucundaki mühür… 

Aslında hepsinde bir boşluk hissi var. Amaç zaten boşluktaki ihtişamı, boşluktaki 

güzelliği yakalamak. Japon sanatı için “sadelikte ihtişamı yakalamak” sözü çok iyi 

oturuyor. İnanışların yansımaları da burada yakalanabiliyor. 

 

 

 Zen’e bakacak olursak bunun bir çeşit meditasyon olduğunu görürüz. Özünde sessiz 

ve sözsüz düşünme var. Onların tanrıları ile bağlantı kurma biçimi. Bilindiği üzere 

bu insanlar Budist doğuyorlar ve Şintoist olarak ölüyorlar. Japonların kendilerinin de 
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söylediği gibi bu inanışlar aslında birer din değildir. Sadece belirli seremoni ve 

uygulamalar bütünüdür. Bunları Otera veya mabet diyebileceğimiz mekanlarda 

uygularlar. Ayrıca evlerinde de hem Zen, hem de Şinto kültüne ait ibadet yerleri 

bulunur. Bunların ikisini de birlikte kullanırlar. Şinto inancına göre tanrılar yaşayan 

varlıklardır. 

 

Evlerin içinde genellikle, duvarın yüksek bir noktasına kurulu olan küçük mabetler 

bulunur. Bunlar ahşaptan yapılmış küçük birer evi andırırlar. içlerinde herhangi bir 

heykel veya başka bir figür yoktur. Bu küçük mimari yapının ön kısmında, sadece 

mumlar ve pirinç bulunur. Her sabah, uyandıklarında, bu mabede pirinç takdim 

ederler. Yani ev için pişirilen pirincin bir kısmı, içerideki tanrısal ruhun yemesi ve 

karnını doyurması için oraya da konulur. Zen Budizm’inde ise Buda’nın heykeli 

veya başka tanrıların heykelleri gibi objeler mevcuttur. Budist köşede, öldükten 

sonra tanrı (kami) olduğuna inanılan kişinin, küçük porselen kaplar içinde toprakları 

ve her ölü için, Budist rahiplere yazdırılan “ölüm ismi” , kâğıtlara yazılı olarak yer 

alır. Ayrıca o ölmüş kişinin fotoğrafları da vardır. Mumlarla, gong sesleriyle ve 

dualarla o ruhla yani tanrısallaşmış varlıkla irtibata geçiyorlar. Bu iki inanış 

arasındaki fark nedir diye soracak olursan, aslında öyle bir fark yok. Bu iki inanış, 

uygulama olarak tamamen birbirine geçmiştir. (Eklektik bir inanışlar topluluğu!) Bu 

durumu bir Japon’a da sorsan kolay kolay açıklayamaz. Buna din değil gelenek 

diyeceğim ben. Bu geleneklerin amacı da genel olarak, tanrılardan ve ölmüş aile 

fertlerinden dünyevi ihtiyaçlar için yardım istemek. En fazla istenen şeylerin başında 

ekonomik ihtiyaçların giderilmesi yani para geliyor. Mabetlere çoğu zaman para 

sahibi olmak, daha zengin olmak için gidilir Japonya’da. 

 

Soru: Bu durum geçmişte de mi böyleydi. 

 

Cevap: Bunlar herhalde savaştan sonra ortaya çıkan şeyler. Tabi burada benim 

anlattıklarım, benim gidip gördüğüm Japonya’dan izlenimlerdir. Geçmiş konusunda 

bir şey söyleyemem. 
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Soru: Bu inanışlar, Japon Sanatı’nda belirgin olarak gözükmüyor mu peki? Örneğin 

resim sanatında, ikonografik öğeler olarak. 

 

Cevap: Ayrı ayrı bunu hissetmek zor aslında. Bunu genel olarak kavramak gerekir. 

Bu iki inancın felsefesi çok soyut düşünmeyi gerektiriyor. Zaten bu felsefi 

kavramların kendisi de çok soyut. Ama genel olarak ifade etmek gerekirse, boşluk 

hissinin ön planda olduğunu görüyoruz. Sadelik ve tevazu. Bütün Japon kültüründe 

bu öğeleri bulabiliyoruz. Sanatında da, resminde de, seramiğinde de, çay 

seremonisinde de. Fakat, bu tevazunun içerisinde, aynı zamanda yaşanan bir görkem 

var. Ve ben bunu bizim kültürümüzle çok bağdaştırıyorum. (Japon sanat tarihi 

profesörü Minako Mizuno Yamanlar da bunu üzerinde çok durur) Mesela varak veya 

obje olarak altın kullanımı Osmanlı kültürü ve Japon kültüründe görülen ortak 

özelliklerden biridir. Osmanlı kültürü de çok alçakgönüllüdür. Örnek olarak, yazma 

eserlerde, herhangi bir görkem yoktur. Altın kullanımı ile verilen görkem duygusu 

derinlemesine bir görkem ve şaşaadır. Asla yüzeysel değildir. Kılık kıyafet ve yaşam 

biçimi de keza öyledir Osmanlı Sarayında. Bunu tabii ki günümüzle değil, o 

dönemlerin diğer kültürleriyle karşılaştırmak gerekir. Örneğin İran sarayı veya 

Avrupa sarayları. Japon sarayına, resmine bakacak olursak onun da son derece 

alçakgönüllü ve sade olduğunu görürüz. Hasır kaplı odalar, Beyaz kâğıttan sürgülü 

kapılar fakat bunların yanında altın panolar. Hem son derece sade, hem çok 

muhteşem. Yani yukarıda bahsettiğimiz inanışları sanatta bu şekilde 

hissedebiliyoruz. İşte bütün bunlar kişiyi kültür şokuna sokabilen tezatlıklar. Ben 

bunları kendi geçmiş kültürümüzde de aynen hissedebiliyorum. 

 

Zen eğitimine ve uygulamaları dışarıdan şöyle görülebilir: (Günseli Kato burada, 

Kamakura şehrinde Zen eğitimi de aldığını belirtiyor.) Usulüne uygun olarak 

mabedin kapısına gitmek, kapıyı çalmak, sessizce oturup kuş sesleriyle, su 

şırıltılarıyla, o anda ne kadar yapabiliyorsan kafanı boşaltarak tanrıya ulaşmaya 

çalışmak. Böyle dışarıdan göründüğü gibi değil aslında. Zen yapabilmek için bazı 

kurallar var. Tıpkı bir şölen gibi kendi kılık kıyafeti var. Özel bir kimonosu, altında 

bir eteği, ayakta hasır tokyolarla mabede girebiliyorsun. İçeride, mabedin bütün o 

sürgülü kapıları açılmış ve tavanı sanki boşlukta asılı duruyor gibi gözükür. Ortada 
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zemini hasır kaplı, kocaman bir oda yer alır. Burada, pirinçlerle ve çiçeklerle 

donatılmış Buda heykeli bulunur. Heykelin çevresinde, sıra sıra oturmuş insanlar 

(oturamayan yaşlıların altına yastık koyuyorlar), yaprakların, kuşların, bambu 

kamıştan damlayıp porselen kaba düşen suyun sesinden başka hiçbir ses yok 

ortamda. Sakin ancak derin ve insanı bir anda uzaklara götüren bir atmosfer 

oluşuyor. İnsanların aralarında da Budist rahipler, ellerinde kocaman bambu 

sopalarla yürüyorlar. Kesinlikle hareket etmemen ve gözlerini açmaman gerek. Öyle 

kolay bir şey de değil uzun süre o vaziyette durmak. Ben bir ara gözümü açar gibi 

olduğumda, Budist rahiplerden biri önümde dikilerek bana “eğil” dedi. Ben eğilince 

rahip sırtıma bütün gücüyle vurdu. Bu durumda yapman gereken ise rahibe 

teşekkürlerini sunup, tekrar doğrulmak ve eski pozisyonunu almak. Daha önce, 

dışarıdan duyduğum bu sopa seslerinin kaynağını da öğrenmiş oldum böylece. İşte 

bu insanı o anda kendine getirtiyor. Kendini düşünmeye zorluyor. Yani onlara göre 

bu “vahdet-i vücut” gibi bir şey. 

 

Soru: Bu anlattıklarınızı tasavvuftaki çile kavramıyla bağdaştırabilir miyiz? 

 

Cevap: Tabi ki. Zaten Buda’nın hayatı da tamamen çile ile geçmiş. 

Ancak günümüz Japonya’sında gördüğümüz bu uygulamalar gerçek anlamını 

yitirmiş ve şekil olarak kalmıştır. Bugünün rahipleri sadece görevini yapıyor ve 

hiçbir vergi ödemeden maaşını alıyor ama mabedin dışındaki hayatları böyle değil. 

Geceleri normal kıyafeti ile dışarı çıkıyor, içki içiyor, yasak olan eti de yiyor ve 

eğleniyor. Bu durumu Japonlar da biliyor ama kültürlerinin ve artık şekilde kalmış 

olsa da uygulamalarının yok olmasından korktukları için bunları görmemezlikten 

geliyorlar. Yozlaşmış ama devam etmeli, mabet ve rahip var olmalı onlara göre. 

Zenginlik ve din hiç bağdaşmayan şeyler olmasına rağmen, şu anda Japonya’nın en 

refah içindeki insanları Budist rahiplerdir. Bu inanışa göre kişinin kendisini, 

maddeden ve materyalden soyutlaması gerekir oysa. Onlarda bir keşiş, biraz pirinç, 

çorba ve turşu ile yetinebilmelidir. Bu durum bize, 20. yüzyılın, kapitalist düzeninin 

kültürü nasıl dejenere ettiğini gösteriyor. Öte yandan o mabetlerde gözüne çarpan her 

şey, inanışların sanata ne kadar yoğun biçimde etki ettiğini göstermektedir. Bir 

yabancı olarak beni zaten sarsan ve sarhoş eden ve hayran bırakan şey bu 
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görünümler, hikayeler ve içine girmiş olduğun şekilsel atmosferdi. Fakat bunların 

derinine baktığında, sadece uygulamada kaldığını ve içinin boşaltılmış olduğunu 

görünce bir anda geri dönüp hayal kırıklığı yaşıyorsun.  

 

Japon resmi insanı kendine çeker, ve hikayeyi yaşatır. Resmi seyreden kişiyi 

bahsettiğim boşluk duygusunun içine alır. Ancak, Avrupa resminde böyle bir şey 

yoktur. Avrupa resminde seyirci daima resmin dışındadır ve oradan bakar. Ressamın 

da bundan farklı bir amacı yoktur zaten. Japon resmindeki boşluk ise seyirciye aittir. 

İnsan çerçevenin içine girebilir, resmin içinde dolaşabilir resmi hissederek onun bir 

parçası olursun. Tabi bunu kabul eden ve etmeyen yorumcular var. Hatta Avrupa, 

doğu resmin zaten bir sanat olarak kabul etmiyor. Bunu sadece bir dekoratif resim 

olarak niteliyorlar. Aslında böyle değil. Resim sanatının kendi içinde gelişimi ve 

üslupları söz konusu. Japon resmi, Çin ve Kore sanatından bir şeyler alarak doğmuş, 

sonra kendi başına gelişip farklılaşırken, bu kültürlerle etkileşimini devam ettirerek 

onlardan ilham almaya devam etmiştir. Böylece yepyeni farklı yapıtlar ortaya 

çıkmıştır. Bu iki geleneği yalnız resimde değil, bütün sanatlarda ve insan yaşamında 

rahatlıkla izleyebiliriz. Benim bu izlenimlerim sadece yaşanmış deneyimler ve 

gözlemlerime dayanmaktadır. Oradaki eğitimime başlamadan önce bütün bunları 

okudum tabi ki ancak bu kültürü içinde yaşamadan anlamak imkansız. Kitaptan 

okurken kendi kendime “ben bu resmin içine nasıl girebilirim ki” diyordum. Ancak 

bunu canlı olarak görünce ve uygulamasını da yapınca o girdabın içine kendini 

kaptırıyorsun. Bunları söylerken henüz öğrenemediğim daha binlerce şey olduğunu 

da göz önünde bulunduruyorum. 

 

Soru: Buradaki eğitiminizden bahsedebilir misiniz? 

 

Cevap: Marmara Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum 

  

Soru: Minyatür eğitiminiz bundan sonra mı oldu? 

 

Cevap: Minyatür eğitimim daha önceydi. Ben 18 yaşımda minyatürle tanıştım ve 

Prof. Süheyl Ünver’den özel ders aldım. Bunun üzerine aldığım resim eğitimi bana 
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çok boş geldi. Zaten bu dönem Türkiye’de anarşi zamanlarıydı. Boş gelmesinin bir 

sebebi de, kendi kültürümüz ile ilgili hiç bir şey öğrenmeden, Avrupa kültürü, 

felsefesi, estetiği, yağlı boya gibi şeylerin öğretilmesiydi. Bana göre bu doğru bir 

eğitim şekli değil. Türkiye’deki resim eğitimi ve bunu sonucunda kazanılan resim 

kültürü bence çok yetersiz. Ben bunu Japonya’da anladım. Toplum öğrenmeye önce 

kendinden başlamalı ki sonra dünyaya açılmalı. Kaldı ki biz çok güçlü bir kültür 

altyapısına sahibiz. Bunları ezip geçerek, Avrupa mimarisi, şehirleri, resmi,heykeli 

nasılmış ona bakıyoruz. Kendini tanımadan dış dünya ile iletişime geçtiğinde hiçbir 

şey öğrenemiyorsun. Çünkü anlayamazsın ve kopyanın dışına çıkamazsın. Önce 

kendinle barışık olup kendini öğrendikten sonra dışarıdakini öğrenmelisin. Mukayese 

yaparak yeni bir yorum getirebilirsin ancak iki öğeden birini bilemezsen mukayese 

yapmak imkansızdır. Bu yüzden ben kendi eğitimimi minyatür ile geleneksel Türk-

İslâm kültürü eğitimi ve sonrası olarak sınıflandırıyorum. 

 

Bana göre sanatta diploma yoktur. Sanat öğrenimi usta- çırak sistemi ile olur. Sanatta 

profesör de olunmaz. Üstün bir yere gelebilmenin tek şartı eser üretmektir. 

Sanatçının ünvanlarını gösteren eserleridir. Ben bu eğitimi Süheyl Ünver ile uzun bir 

süre yaşadım. Saatler ve günler boyu kütüphanelerde çalışarak çok kitap karıştırdım 

ve çok eser gördüm, minyatürleri görüp dokunarak tanıdım. Ben tabi ki bunları 

geleneksel sanat eğitimi alan birisi için söylüyorum. Kütüphane çalışması gerçekten 

çok önemlidir. Bununla birlikte Japonya’ya gitmek ve orada da sanatı görüp 

dokunarak öğrenmek benim için ayrı bir şanstı. Ayrıca altyapımda bulunan kendi 

kültürüme ait bilgi birikimi ve öğrendiklerim, kendi geleneksel sanatımla o ülkenin 

sanatını mukayese etmemi sağladı. Japonya’da geçirdiğim Onyedi yıl bana çok şey 

kazandırdı. 

 

Soru: Prof. Süheyl Ünver’le ne kadar süre çalıştınız. 

 

Cevap: Süheyl Ünver’le 1974 yılından, Japonya’ya gittiğim 1981 yılına kadar 

çalıştım. Bu altı yıl içerisinde bir yılım öğrenci olarak geçti, kalan beş yılda ise 

Kültür Bakanlığı’nın öğretim görevlisi olarak çalıştım. Tayinim ise Topkapı 

Sarayı’na yapılmıştı. Çünkü o dönemde Hiçbir güzel sanatlar akademisinde Minyatür 
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dersi yoktu. Geleneksel sanatlar yasaklanmıştı ve öğretilmiyordu. Topkapı 

Sarayı’nda açılan bu kurslarda hem bir şeyler öğretiyor hem kendim öğrenmeye 

devam ediyordum. Bu kursa katılanların sayısı çok azdı, sadece birkaç meraklı insan 

vardı. Tabi daha önce minyatürün ne olduğunu hiç duymamış insanların bunun 

meraklısı olması da beklenemez. Bu kursa katılanlar da kulaktan dolma, veya 

ailelerinden duydukları kadarıyla en azından, minyatürün ne olduğunu bilen bir 

gruptu. Şimdi bu gibi geleneksel sanatlara ilgi daha fazla.  

Bana göre öğretmek öğrenmektir. Bu dönemde ben de bir öğrenci gibi çok eser 

veriyordum. Üç sene boyunca Süheyl Ünver ile birlikte, İstanbul’un bütün 

kütüphanelerinde, eserleri birebir görerek, dokunarak ve koklayarak kendimi 

geliştirdim. Bu eserleri görünce aldığım heyecanla hemen kopyalarını yapmak için 

sabırsızlanıyordum. Bu sanatın eğitiminde öncelikle çok kopya yapmak gerekiyor 

zaten. Aslında her eğitimde bu böyledir. Aldığım bu şevkle, Yeni bir şey deneyerek, 

geleneksel minyatürü ilk defa ben resme dönüştürdüm, yani tuvale döktüm. Bu 

çalışmalarımla Genç Sanatçılar ve Eğitimciler Resim Yarışması’nda ödül aldım. 

Akademik üslup ve eğitimin dışında yaptığım bir çalışmayla ödül almış olmak benim 

için önemliydi. Bundan sonra izlediğim bu yoldan ayrılmamam gerektiğine karar 

verdim. İki-üç yıllık eğitimim sonucunda böyle bir eser yaptıysam bunun arkasından 

başka neler gelebileceğini düşündüm. Bu aşamadan sonra karşıma Japonya bursu 

çıktı. Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Japon geleneksel resim eğitimi aldım. 

Arada almış olduğum resim eğitimini maalesef hiç saymıyorum. Çünkü dönem ve 

şartlar kötüydü, o zamanki eğitim kötüydü. Bugün için bunları söyleyemem. 

Günümüzdeki akademi eğitimi gerçekten kaliteli ancak minyatür konusunda yine çok 

zayıf. Bununla birlikte, geleneksel Türk minyatürü ve geleneksel Japon resmi 

eğitimlerini almış olmakla kendimle gurur duyuyorum. Hatta şu anda minyatür 

üzerine, Türkiye’de benden başka uzman olmadığını da iddia edebilirim. 

 

Soru: Japonya’daki eğitimden bahseder misiniz?  

 

Cevap: Orada, sil baştan, bir resmin nasıl yapıldığını, gerekli kağıdın nasıl 

hazırlandığını, nasıl yapıştırıldığı, murakkanın nasıl yapıldığı, boyaların nasıl 

hazırlandığı, altın varakın nasıl yapıştırıldığı vb. bütün temel şeyleri yeniden 
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öğrendim. Bunları maskeler ve eldivenlerle, hasır odalarda, çok ağır ve yorucu bir 

eğitimle öğrendim. Ses çıkarmadan yerde oturarak çalışmak zorundaydım. Yani tıpkı 

bir Zen ayini yapar gibi çalışmalısınız. Hocaya herhangi bir şey sorduğunuz zaman 

cevabını alamazsınız. Sadece izle ve öğren… Yani bu usta- çırak ilişkisi üniversitede 

dahi hala devam ediyor. Gidip de hocaların kapılarını çalıp, özel bir bilgi veya eğitim 

istediğinizde veya çok küçük bir şey dahi sorunca reddediliyorsunuz. Sadece derste 

yaşayarak öğrenmek zorundasınız. Tabi ki bir hocanın asistanı, öğrencisi yani tam bir 

akademik kadrosu var. Gayet modern bir sistem işliyor ancak eğitim sistemi bu 

şekilde. Eğitimin başında önünüze orijinal bir eser koyuyorlar ve bunu aynısını 

yapmanızı istiyorlar. Bana verilen, Buda’nın oturur vaziyette portresi olan bir duvar 

resmiydi. Ben bu eseri bir yılda bitirebildim. Yani bir yılda bir eser inanılmaz gibi 

geliyor. Resmin üzerine atılan zerefşan (altın püskürtme-serpme), o orijinal eserde 

nasıl serpilmişse, kopyada da aynı şekilde olmak zorunda. Resmin en ufak 

ayrıntısının farklı olmaması gerekiyor. Mesela eski bir eser ve üzerindeki boyanın bir 

tarafı küflenmiş. O küfü de yapmak zorundasınız. Kağıdın rengi sararıp krem rengi 

ama içinde biraz siyah, biraz yeşil, biraz mor var. O kağıdın bütün renklerini doğru 

biçimde yapana dek altı ay geçirdim. Boyanın kıvamı rengi hepsi tutmalı ama 

yüzyıllar önce yapılmış bir boyanın rengini nasıl tutturabilirsiniz. Bunun formülünü 

de vermiyorlar. Birazcık farklı olsa hoca kabul etmiyor. Ne kadar çabalarsan, 

zorlanırsan o kadar başarılı olursun mantığı uygulanıyor. Günümüzde insanların 

elinde bütün imkanlar mevcut. Bana göre bu yüzden iyi bir minyatür sanatçısı 

çıkmıyor ortaya. Çünkü çabalama, gayret yok. Yani geleneksel sanatta önce kopya 

ile eğitim şart. Bu konuda usta olunabilirse ancak o zaman özgün eserler verilebilir.  

Japonya’daki bu eğitim gerçekten çok yoğun, yorucu ve geniş kapsamlıydı. Sadece 

resim ve teknik konusunda değil, yaşamak konusunda da eğitimi içeriyor. İşte Zen 

Budizm’i burada gösteriyor kendini. Ayakta durmak, zorlanmak, kendi kendine 

başarabilmek ve kuvvetlenmek. Yani eğitimle geçirilen zamanın miktarı önemli. 

Eğer kısa zamanda bir şeyler almaya çalışırsanız amaçlandığı kadar kuvvetli 

olamazsınız. 
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 Soru: Sizin oradaki eğitiminiz ne kadar sürdü? 

 

Cevap: Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesinde iki yıl geleneksel resim eğitimi ve 

Takuo Kato’nun yanında bir yıl seramik eğitimi. Zaten Türkiye’de iken seramik 

tasarımları da yapıyordum. Bu eğitimden sonra minyatürlerimi seramiğe geçirdim. 

Toprak ve çamurla birebir uğraştım. Çömlekçi çarkında çalıştım. İşte bu aşamadan 

sonra ben gerçek Japonya’ya, gerçek Japon hayatının içine girdim. Çünkü toprak ve 

seramik gerçekten çok özel ve hayatla doğrudan iç içe olan bir şey. O atölyede ve 

fabrikada çalışmak bana gerçek Japonya’yı yaşattı. Dili tamamen orada öğrendim. 

Toprakla motifin nasıl birleştiğini, Yemek kültürünü, çay seremonisinin gerçek 

anlamını, oturmayı kalkmayı, insan ilişkilerini, susmayı ve sabrı orada öğrendim. 

Seramik zaten sabır işi. Birçok aşaması var. Aynı iş tekrar tekrar elinizden geçiyor ve 

her aşamasının sonucunda ne olacağı belli olmuyor. Sonucu görmek için beklemeniz 

gerekiyor. İşte bunların hepsi yine Zen Budizmi’ne gidiyor. Sanatla uğraşan 

insanlarda sinir diye bir şey yok orada. Bir çok şey sabra dayalı olarak işliyor 

hayatta. Kararların verilmesi, seramiğin dizaynı ve üzerine yapılacak desen uzun 

zaman alıyor. Bununla birlikte sonuçlar hep doğru ve hep düzgün çıkıyor. Yarım 

yamalak işler yapılmıyor. 

 

Soru: Daha sonra sergiler mi geldi? 

 

Cevap:. İki yıllık okul eğitimimden sonra zaten ders talepleri gelmeye başladı ve ben 

eğitim vermeye başladım. Japonya, Osmanlı kültürü ve sanatına çok ilgi duyan bir 

sanat zümresine sahip. Az sayıda öğrenciyle başladığım derslere ilgi, hızla ve yoğun 

bir şeklide arttı. Orada Osmanlı ve Selçuklu minyatürünü öğretmeye başladım. 

Onyedi yıl öne açılan okulum bugün hala devam ediyor. Tabi bununla birlikte ben de 

hala öğrenmeye devam ediyorum. 

 

Soru: Orada açtığınız sergilerdeki üslubunuzdan bahsedebilir misiniz. 

 

Cevap: Tamamen Türk minyatürü sergileri açtım. Japonlar küçük ve kâğıt üzerine 

yapılmış resmi çok seviyorlar. Yani kendi kültürlerinde temel malzemelerden biri 
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olan kâğıt kullanmam onları çok çekti. Figürlere gelince; Osmanlı ve Selçuklu 

minyatürleri ile Japon resmindeki figürler birbirine çok benziyor. Ayrıca anlatım 

benzerlikleri ve her iki tarafta da de saray kültürü olmasından dolayı benzerlikler var. 

Kıyafetlerde benzerlikler var. Renkler de benzer diyebiliriz ama Japon renkleri 

bizdekilere göre biraz daha pastel. Bir de onlarda çok fazla tonlama var. Ben, her ne 

kadar Türk minyatürü yapmak istesem de Japon minyatürünün etkisi altında kaldım. 

Ancak bu istemsiz olan bir etki. Bildiğiniz gibi bizim minyatürlerimiz, İran 

minyatürleri kadar olmasa da doludur ve boşluk hissi yoktur. Görünüşler ve bıraktığı 

hava daha sağlamdır, gerçekçidir. Japon minyatüründe ise kompozisyonlar çok 

sağlam olmasına rağmen yukarıda bahsettiğimiz boşluk hissi çok fazladır. Bunlar 

benim etkisinde kaldığım noktalar. Böylece Japon tonları ve renkleriyle, Benzer 

atmosferler kullanarak Türk minyatürü yaptım. Altını çok kullanmaya başladım ve 

bu hala devam ediyor. Türk minyatüründe de altın var ama bir kompozisyon içinde o 

kadar çok kullanmamışız. Gökyüzü, kıyafetlerin detayları ve tahtlar gibi ayrıntılarda 

var sadece. Ancak öteki tarafta altını zemin olarak kullanıyorlar. Benim de Türk 

minyatüründe bu kadar fazla altın kullanmam çok ilgi gördü. Yılda en fazla iki sergi 

açabiliyordum. Bazı zamanlarda siparişlerle birlikte yılda üçyüz minyatür yaptığım 

oldu. Hiç gözümü kaldırmadan, ince ince, lupla, geceleri dahi çalışıyordum. Yılda 

üçyüz resim, her gün bir resimden fazla üretim gerektiriyor. Hem ev, aile ve 

sorumluluklar, hem de bekleyen, yapılması gereken resimler vardı artık. Ne kadar 

çok üretirsem o kadar çok ustalık kazandığımı hissediyordum. Benim sanatımı asıl 

ortaya çıkaran şey üretmektir aslında. Çok fazla üreterek ve sürekli çalışarak bir 

yerlere geldim. Zaten minyatürü bırakıldığı zaman tekrar başlamak çok zordur. Elin 

sürekli çalışması gerekiyor. Bu şekilde her yıl en az bir sergi açıyordum ve bunların 

hepsi satılıyordu. Çok iyi paralar kazanıyordum orada.  

 

 

Soru: Geleneksel Türk sanatları üzerine çalışmış biri olarak yapıtlarınızda 

tasavvufun özel bir yeri var mı? 

 

Cevap:  Aslında bu işin eğitimini alırken tasavvuf üzerinde pek durmadık. Bu kişinin 

biraz özel yaşamı ile ilgili bir şey. Yani tasavvufa meraklıysanız ve onunla ilgili 
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olarak da bilgilenmeye çalışıyorsanız minyatürle çok bağdaşıyor. Aslında tasavvuf 

da kendini bilmek ve kendini tanıyarak iç bütünlüğünü sağlamak amacına sahip. 

Tıpkı Japon inanışlarında olduğu gibi. Tasavvuf eşittir aşktır. Türk minyatürü de 

Japon resmi de aşk olmadan yapılamaz. Tasavvufta aşkın nihai seviyesi Allah 

aşkıdır. Onlarda da öyle. Yani Japonlarda Buda’ya olan aşk çok önemlidir. Bu 

yüzden iki kültür arasında büyük paralellikler var. Ben kendi açımdan minyatüre aşık 

oldum ve onunla bütünleştim hatta onun için gözyaşı döktüm. O halda tasavvufun 

benim sanatımda yeri olduğunu söyleyebilirim. Bana göre inancı olmayan bir insan 

zaten bu kültürü anlayıp uygulayamaz. Eski minyatür eserlerde de tanrıya ve 

hükümdara olan aşk bariz bir şekilde izlenebilmektedir. Bugün en iyi resim yapan, 

tekniği en iyi olan bir ressama “İstanbul’un bir minyatür manzarasını yap” dersen 

yapamaz. Bu aşkla, emirle, kendini beğendirmek için yapılmış ki sanatçı, eserinin 

altına imza bile atmamış. 

 

 Öte yandan minyatür çok özgür, cesur ve çağının ötesinde bir resim dalı. Ve bu 

sanatın zanaat olarak algılanmasına kesinlikle karşıyım. Bunu anlayabilmek için çok 

görmek ve incelemek gerekiyor. Bence bilmeyen ve tanımayanlarca haksız yere 

eleştirilen bir sanat. Küçücük bir sayfa üzerine belgesel niteliği olan koca bir şehir, 

bir sultanın töreni veya bir savaş alanı resimlenebiliyor. Bu kolay bir iş değil. 

Perspektif kuralları olmasa da perspektif hissini veren bir resim dalı. Yani Avrupa 

perspektif kurallarının dışında bir kural getirilmiş. Günümüzde bu sanat çocuksu ve 

naif olarak eleştiriliyor. Yüzler düz ve ifadesiz deniliyor. Aksine hepsinde ayrı ayrı 

ifade var. Bir savaş alanı sahnesinde; küçücük bir sayfaya, ölen, yaralanan, saldıran 

duran insanlar, şahlanan koşan düşen atlar sığdırılabiliyor. Bunu kopyasını bile 

yapmak zor. Bir atölyede, bir ustanın emri ile üslubu değiştirmeden öte yandan size 

belirli kurallar verilmeden bunları yapmak çok zor bir iş. Yani çok iddialı ve saygıyı 

hak eden bir sanat dalı. Japon resmi de keza öyle. Bunu anlatması çok zor aslında. 

Aksine bir Avrupa resmini, belirli kompozisyon ve teknik kuralları içinde anlatmak, 

betimlemek çok kolaydır. 
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Soru: Türkiye’ye geri dönüşünüzden sonra... 

 

Cevap: Ben geri döndüm ama okulum orada, dört asistanım ve sanat tarihi uzmanı 

Dr. Minako Mizuno Yamanlar’ın verdiği sanat tarihi dersleriyle eğitime devam 

ediyor. Yılda bir ya da iki sergi açıyor bu okul. Ben de vakit buldukça gidip ödev 

götürüyorum ve birkaç gün ders veriyorum. 

 

Soru: Peki sizce öğrencileriniz nasıl? 

 

Cevap: Çok ince, çok yoğun ve çok ağır çalışıyorlar. Tıpkı Japon resmi gibi.  

 

Soru: Japon resminin çalışma üslubunu minyatüre mi uyguluyorlar. 

 

Cevap: Aynen öyle. Ben, bir yılda bir minyatür bitirdikleri için çok kızıyorum 

aslında. Biraz daha sıkı çalışsalar daha fazla eser verebilirler ama yaşam biçimleri bu 

şekilde. Çok yavaş ama bir o kadar da ince çalışıyorlar. Bu da Japonya’da farklı ve 

özgün bir üslup oluşturdu. Yani “Japonya’da Türk Minyatürü” gibi bir şey ama biraz 

Japon sanatı esintileri de var içinde. Daha çok klasik ve kopya ağırlıklı çalışıyorlar. 

Bir Osmanlı minyatürünü kopya etmek onları mutlu ediyor. Zaten yeni bir üslup 

geliştirmek için gelmiyorlar. Amaçları Türk minyatürünü öğrenmek. 

 

 Bu okulun devam etmesi benim için çok güzel bir şey. Aslında bu okul, benim 

Türkiye’de yapmayı isteyip de yapamadığım ancak orada kendiliğinden gerçekleşen 

bir şey. Ben Türkiye’ye geleli sekiz oldu ama kapıma gelip de “Bize bu kültür 

hakkında bilgi verir misin? Neler öğrendin? Bize de anlat” diyen çıkmadı. Sanırım 

Türkiye’de insanlarımız bilgiden korkuyor. “Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.” 

sözünün tam tersi uygulanıyor burada. Yani insan bir şeyi bilmiyorsa utanıyor ve 

çekiliyor. Cahil olarak kalmayı, sormaya tercih ediyor. Bunu bir ayıp olarak görüp 

bunu göstermek istemiyor.  

 

Nasıl kâğıt yapışacağını, altının nasıl kullanılacağını bilmeyen iyi bir minyatür 

sanatçısı, kendi toprağından çıkmazsa bu büyük bir ayıptır. Elimizin altında 
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kütüphanelerde her şey var. Kendi kendimizden, kimliğimizden utanan bir yapıya 

sahibiz ve hiç bir şey yapmıyoruz. Sanat eğitimimiz, kendimizle barışık 

olmadığımızı gösteriyor. Bu sebeple, hangi sanat dalında olursa olsun, yurt dışında 

ün yapmış sanatçılarımız çok az. Çünkü sanatçı kimliğinden kopmuş. Bunu 

Fransa’da bir defa daha hissettim. Orada insanlar, kimliği olan sanatçı istediklerini 

söylüyorlar. Sergiyi gören Fransızlar, “Türkiye’de neler varmış, neler yapılıyormuş 

da haberimiz yokmuş” dediler. Yalnız minyatürde değil, ucundan köşesinden bu 

toprağa ait olan sanatçılar yetişmeli. Mesela bizim kültürümüz kâğıtla yoğrulmuştur 

ve aslında çok güzel bir malzemedir. Yağlı boya ve tuval bizim öz malzememiz değil 

aslında. Kâğıt, boyayı, rengi içine çekerek yumuşak bir görüntü verir ve yurt 

dışındaki insanlar da böyle bir özgünlük görmek istiyor aslında. Farklı, geldiği 

kültüre özgü şeyler görmek istiyorlar. Sabır da bizde eksik olan bir şey. Kağıdın 

hazırlanması vesaire gibi işler büyük sabır gerektiriyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi 

çok çalışmak, görmek ve kendini eğitmeyi gerektiren bir sanat dalı. Ayrıca 

malzemesi de pahalı. Yani büyük özveri gerektiriyor. Ayrıca yeterince tanınmıyor. 

Benim misyonum, bunu tanıtıp özendirmek, ve devamlılığını sağlamak. Bu sanatı 

tanıtmak içinde göz önünde olmaya çalışıyorum.  

 

Soru: Japonya’dan dönünce yapmaya başladığınız performanslara bilinçli olarak mı 

karar verdiniz? 

 

Cevap: Bunlar bilinçsizce ortaya çıktı. Orada o kadar sessiz ve sözsüz yaşadım ki 

orada yaşadıklarımı ancak performansla dışa vurabilirdim. Ben böyle bir şey yapmak 

istediğimi çevreme söyleyince herkes karşı çıktı. Sen tiyatrocu veya dansçı değilsin, 

resmini yap otur dediler. Ama bu benim için yeterli değildi ve böylece bunları 

gerçekleştirdim. Pandomim gibi sessiz bir şekilde kendimi ifade edeyim dedim ve bu 

gösteriler ortaya çıktı ki çok da iyi oldu bence.Şimdi gerçi tatmin oldum artık. Yani 

geldiğimde içimde birikmiş olan o enerjiyi performanslarla attım.  

Orada anlattıklarımı resimle anlatamazdım. Bence performansın eğitimi yoktur, 

sadece yaşanır ve yapılır. Mesela hayatımda hiç heykel veya enstalasyon eğitimi 

almadım ama bilgi birikimimi onlara yansıtarak yaptım. Minyatürün dışında o kadar 
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çok şey yaptım ama hepsinde minyatür tadı var. Yeri geldi minyatürleri dev boyutta 

yapmak istedim. Mesela Bin Yılın İstanbul’unu resimle anlatmam mümkün değildi. 

Üç boyutlu birşeyler gerekiyordu bu yüzden heykel kullandım.  

 

Soru: İçlerine Japon Sanatından öğeler de koydunuz. 

 

Cevap: Aslında bilinçli olarak da koymadım. İster istemez onlar da benim bir parçam 

oldu ve dışa yansıyor. Japonya’da yaşadığım şeylerin hepsi güzel ve iyi şeyler 

değildi belki ama iyi ki yaşandı ve bugünümü etkiledi. Yoksa yaşanmışlık olmadan 

üretim gelişmez. Sanat için, bazı şeylerin birikimi olmalı, görüp yaşanmalı. 
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EK 3: 6 Haziran, 14 Temmuz 1986 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Sarayı 

Müzesi ve 5 Ağustos, 14 Eylül arasında ise Ankara Etnografya Müzesi’nde açılan, 

Japonya’daki İdemitsu Koleksiyonu’ndaki eserleri içeren “Japonya Sanat Sergisi” 

başlıklı serginin kataloğundan bazı örnekler. (İDEMİTSU MUSEUM OF ARTS: 

Japonya Sanat Sergisi, İdemitsu Koleksiyonu, Japonya, 1986.) 

 

 

Levha I: Kannon, Merhamet Tanrıçası, Soen Osei (14. yüzyıl) 

Asma tablo, kağıt üzerine çini mürekkebi (97.2 cm x 32.5 cm) 
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Levha II: Hat, İkkyu Soyun (1394-1481) 

Asma tablo, kağıt üzerine çini mürekkebi (141.6 cm x 26.2 cm) 
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Levha III: Kiraz çiçeği Altındaki Güzel Kadınlar, Anonim, 17. yy başları 

İki parçalı paravan, altın varak zemin üzerine pigment boya (166.4 cm x 172.6 cm) 
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Levha IV: Kadın Portresi, Kaigetsudo Dohan, 18. yy. başları 

Asma tablo, kağıt üzerine pigment boya (93.7 cm x 45.6 cm) 
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Levha V: Resimleri Hayranlıkla Seyreden Güzeller, Katsukawa Şunşo (1726-1792) 

Asma tablo, ipek üzerine pigment boya (70 cm x 123 cm) 
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Levha VI: Bahar ve Sonbahar Manzarası, Katsuşika Hokusai, (1760-1849) 

Çifte asma tablo, ipek üzerine pigment boya (Her biri 70.2 cm x 27.3 cm) 
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Levha VII: Ay (1863), Reizei Tamechika, (1823-1864) 

Asma tablo, ipek üzerine pigment boya (161 cm x 85 cm) 
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Levha VIII: No Maskesi, Gensuke Hidemitsu (16. yy), Uzunluk: 21.1 cm. 
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