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Bu kitapta kullanılan, “Motifler” için ilgili kurum ve kuruluşlardan; Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Başbakanlık Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayhan Kara Vakfı, İskenderun Deniz Müzesi ve Hatay
Valiliği’nden gerekli izinler alınmıştır. Tell-Tayinat kazı buluntuları kazı başkanının izni ile
kullanılmıştır. Bunun dışındaki tüm görsel arşiv, fotoğraf sanatçısı Hakan Boyacı’nın arşivinden telif
bedeli karşılığında sağlanmıştır. Bazı görseller ise uluslararası Shutterstock sitesinden yine bedeli
karşılığında edinilmiştir. Endüstriyel tasarımcılar ve yerel ahşap oyma ustasının tasarımları da
proje kapsamında bedeli ödenerek kullanılmıştır. National Geographic dergisinden yapılan alıntılar
ise sadece bu kitapta kullanılmak kaydıyla değerlendirilmiştir. Kitaptaki özgün metin, söyleşi ve
alıntıların ancak kaynak belirtilerek, bağlamından koparılmadan kullanılması mümkündür.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile oluşturulmuştur. Yayının
içeriği Proje Grup Konsorsiyumu’nun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bugün Antakya Mobilyası’ndan söz edebiliyorsak,
bunu binlerce yıldır taş ve ağaç oyan Antakyalı ustalara borçluyuz.
Tarihten günümüze; onların kent kültürüne sundukları
emeği onur ve şükranla anıyoruz.
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Önsöz
Antakya’da hangi konudan başlarsanız başlayın hep Antakya’nın ihtişamlı tarihine
başvurmanız gerekir. Bir hancı gibi onlarca yolcuya, uygarlığa ev sahipliği yapan
kentimiz, hem mobilya üretiminde hem de ihracatında bizi bölgesel liderliğe ulaştıracak
derinlikte bir geçmişe ve büyüme kapasitesine sahiptir.
İhtişamlı sarayların, evlerin inşa edildiği, tarihin ilk metropollerinden olan; İpek
ve Baharat Yolu’nun geçtiği kentimizin mobilya ile tanışıklığı binlerce yıl öncesine
dayanıyor. Mezopotamya, Mısır ve Levant’tan gelen tüccarların taşıdığı mobilyalardan
günümüze kalan miras ve deneyim; bugünkü mobilyacılarımızın estetik formlarını ve
ürün çeşitliliğini belirlemiştir.
Odamız, Hatay Devleti döneminde 8 Nisan 1939 tarihinde kurulduğunda,
mobilyacılık 7 meslek grubundan birisi olmuştur. Bugün ise odamıza bağlı 20 meslek
grubu arasındaki en faal sektörlerin başında gelmektedir. Öyle ki 1960’lı yıllarda
örgütlenen mobilyacılarımız, 1990’lı yıllarda Küçük Sanayi Sitesi’ni kurdular, yakında
da Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi hizmete girecek. Bugüne değin uzanan bu çabanın
hedefi; tarihsel derinliği olan Antakya Mobilyası’nı dünya markası yapmaktır.
Bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye’de mobilya sektöründe hızlı bir küreselleşme
süreci yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son on yılda dünya ticaretinin
yıllık yaklaşık %1’ini mobilya ticareti oluşturmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde dünya
mobilya pazarının ticaret hacminin 1 trilyon doları geçeceği tahmin edilmektedir.
Bu bilgiler ışığında TOBB tarafından yapılan projeksiyona göre 2023‘te mobilya
sektöründeki üretimin 25 milyar doları, mobilya ihracatının ise 10 milyar doları
bulacağı tahmin ediliyor.
Söz konusu rakamlara erişilmesi için 2023 ekonomik hedeflerinin ivme
noktalarından biri olarak görülen mobilya sektörünün vizyon ve yenileşme ihtiyacına
paralel olarak Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) hazırlanmıştır.
Odamızın liderliğinde başta Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği; Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası ile Antakya
Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülen ANMOGEP,
ilimizin bölgesel düzeyde lider olmayı hedeflediği mobilya sektörünün ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik olarak yürütülmüştür.
ANMOGEP’in kazanımları ile, geleneksel üretimden modern teknoloji kullanımına
uzanan, önemli üretim merkezlerinden biri olmaya aday sektörün ihtiyacı olan
kalite imajının oluşturulmasını, pazarlama ve tanıtım kabiliyetinin geliştirilmesini
hedefledik. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin
rekabet gücünün tasarım odaklı ürün geliştirme, pazarlama ve üretim destekleriyle
artırılabileceğini ve niş pazarlar yaratılabileceğini öngördük.
Gelecek on yıl içinde bölgesel olarak mobilyada lider olma hedefimize adım
adım yaklaşıyoruz. Bunun ilk adımı hiç kuşkusuz markalaşma faaliyetleriydi. Bunun
için yöresel değerlerimizin izinde “Antakya Mobilyası” markası altında üretilen 15
koleksiyon, 63 parçadan oluşan mobilyalar ilk sınavını 24-29 Ocak 2017’de İstanbul’da
gerçekleştirilecek olan İMOB fuarında verecek. Bu süreçte emeği geçen, Odamız
bünyesinde kurulan proje ekibine ve iki yıldır bizimle çalışan teknik destek ekibine
teşekkür ederim. ANMOGEP kapsamında kurulan Ortak Mobilya Üretim Merkezi’ni
yönetecek, görev alacak herkese şimdiden başarılar diler, saygılar sunarım.
Hikmet Çinçin
Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Elinizdeki bu kitap; künyesinde yer alan isimlerin ötesinde hikâyesini
sere serpe paylaşıveren Antakya’ya ve onu sarıp sarmalayan kültür
bulutuna borçludur. Antakya’nın ara sokakları buna şahittir…
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Binlerce yıldır farklı dillerde Antakya’yı hep yücelttiler. “Allah’ın Ulu
Şehri, Dünyanın Şehri, Şehirlerin Anası, Tanrı’nın Şehri, Kutsal Şehir,
Doğu’nun Kraliçesi, Şark’ın Güzel İncisi” gibi övgülerle seslendiler ona...
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Başlarken
Her kitap en az bir hikâye; her hikâye birkaç kitaba konu olacak kadar olay, kişi
ve anı içerir. Elinizdeki bu kitap; 8 bin yıllık bir hikâye olan ve yüz binlerce hikâyeye,
uygarlıklara kaynaklık eden “İhtişamlı Antakya”nın hikâyesidir...
Yüzyıllardır Antakya’da mobilyacılar; geçmişteki kültür ve uygarlıklardan
günümüze ulaşan ve bugünden geleceğe aktarılacak, insanlığın ortak mirasına ait
binlerce yıllık motif ve formları tutkuyla mobilyaya nakşeder. İşte, yüzyıllardır ahşaba
nakşedilen bu sevgi ve emek; dünden bugüne uzanan muazzam kültürel birikimi
oluşturan Antakya Mobilyası’nın hikâyesidir.
Kitabın ilk bölümü; Antakya’nın tarihini ve özgün söyleşilerle mobilya tarihini
anlatırken, ikinci bölüm kenti çevreleyen yerleşkelerden derlenen motiflerin
anlamlarına, hikâyelerine yoğunlaşıyor; son bölüm ise Antakya Mobilyası’na ve öncü
koleksiyonlarına ayrılıyor.
Leonardo da Vinci yüzyıllar öncesinden şöyle sesleniyordu insanlığa: “Ey
değerler arayan insan; doğanın meydana getirdiği biçimleri oldukları gibi tanımak,
kabullenmekle yetinme… Kendi halinde beliren biçimlerin kökünü araştır.” Bir
yanıyla bu yayın, bu seslenişe yanıt verme çabasındadır. Varlığını, künyesinde yer
alan isimlerin ötesinde hikâyesini sere serpe paylaşıveren Antakya’ya ve onu sarıp
sarmalayan kültür bulutuna borçludur. Antakya’nın ara sokakları buna şahittir…
Bezemenin en temel unsuru olan motifler ve anlamları elinizdeki kitabın ana
malzemesini oluşturur. “Bir simgenin (motifin) tarihi ise tutkulu bir incelemedir ve
öte yandan da kültürel olarak zorunludur, çünkü bu inceleme kültür felsefesi denilen
konunun temeli anlamına gelir. İmgeler, ilk örnekler, simgeler çeşitli şekillerde
yaşanmış ve değerlendirilmiştir; bu çok sayıda güncelleştirmelerin ürünleri, büyük
çapta ‘kültürel tarzları’ meydana getirir.” (Mircea Eliade)
Antakya’yı ve çevresindeki kültürü ile bu kültürün mobilyaya etkisini araştırmak,
motiflerin ve simgelerin tarihine yapılan bir yolculuktur aynı zamanda. Söz konusu
kültürel tarzlar, her güncellenmesinde bir yandan sürekliliği sağlar, öte yandan da
evrenselliğe kapı açar. Sonuç olarak açık kültürleri koruyan, imgelerin ve simgelerin
varlığıdır. Bu açıdan bakıldığında Antakya Mobilyası: Motiften Koleksiyona çalışması
kültürel korumacı tutumun, devamlılığın ve sonraki kuşaklara kök zenginliğin aktarılma
çabasının bir ürünüdür.
Kitabı oluşturmak için çalışan ekibe inanan ve sürekli destekleyen takım lideri
John Toner’e, Markalaşma Ana Uzmanı Burcu Arıkan’a, ANMOGEP Proje Koordinatörü
Melih Çinçin’e ve ATSO Proje Koordinasyon Şefi Ecem Gaye Yeşil’e teşekkür ederiz.
Araştırma sürecine katkısını esirgemeyen Ortodoks Cemaati Eski Başkanı ve
Arkeolog Jozef Naseh’e; Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski Genel Müdürü Arkeolog
Kenan Yurttagül’e, deneyimlerini bizimle paylaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Turizm
Kültür Kümelenmesi Projesine, Tell-Tayinat kazılarını yürüten Prof. Dr. Timothy P.
Harrison’a ve bizi yaşayan en eski mobilya ustası Ferit Bilen’e ulaştıran Küçük Sanayi
Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Kanlı ‘ya müteşekkiriz.
Saygılarımızla,
Kasım, 2016
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Bir Projeden Fazlası:
Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP)
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yararlanıcı olduğu Rekabetçi Sektörler Programı’nda yer alan Antakya
Mobilyacılığını Geliştirme Projesi - ANMOGEP (Handmade In Hatay) 23 Eylül 2011 tarihinde başlatıldı; 2017’de sona
erecek. İnşaat, ekipman alımı ve teknik destek alanlarında yürütülen ANMOGEP’in toplam bütçesi 7,3 milyon Avro’dur.
Yapılan bu yatırımla mobilya üreticisi KOBİ’lere üretim desteği, markalaşma, tasarım ve AR-GE imkânı sunularak
bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflendi. İnşaat ve ekipman alımı süreçlerinin eşzamanlı
sonuçlanamaması nedeniyle projenin teknik destek bileşeni için süre uzatımına gidilmesi bekleniyor.
Projenin hedefi; bölgede yeni işletmelerin sayısını artırmak için daha nitelikli bir iş ortamı yaratmak, mevcut
işletmelerin verimliliğini ve rekabet güçlerini artırmak, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve bölgedeki KOBİ’ler için
destekleyici bir çevrenin yaratılması yolu ile toplam istihdama katkıda bulunmak.
Projenin ortakları; Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası.
Projenin hedef gurupları, Hatay’da ahşap işleri alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile mobilya üreticisi
KOBİ’ler.
Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde dünya mobilya üretiminde ilk 10 ülke içinde yer alması hedefi doğrultusunda;
KOBİ’ler ortak üretim merkezinin işletilmesi, iş geliştirme/kapasite artırımı ve markalaşma olmak üzere üç alanda
desteklendi.

Türkiye’de bir ilk’e imza atılacak
Bölgesel olarak mobilyacılık sektörünün lokomotifi olması hedeflenen ortak üretim merkezi inşaatı tamamlandı.
Merkez donanım, idare ve teknik kapasite olarak örnek teşkil edecek niteliktedir. Merkezin hizmeti girmesiyle Türkiye’de
bir ilk’e imza atılmış olacak. Ortak mobilya üretim merkezi, ileri teknoloji makine ve üretim ekipmanları ile, ağırlıklı olarak
el işçiliği ile üretim yapan mobilya üreticilerine üretim, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacak. Böylelikle üreticilerin,
tek başlarına sahip olamadıkları ileri teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip merkezin altyapısını, eğitim ve danışmanlık
hizmetleri ile üstyapısını kullanarak daha kaliteli, arzu edilen kapasitede, daha düşük maliyetlerde üretim yapmaları ve
pazardaki rekabet güçlerini artırmaları hedeflendi. Ortak üretim merkezi çatısı altında teknik ve idari alanlarda eğitimler
de sunulacak. Merkezin makine montajları ile testlerinin sonuçlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesini takiben 2017’nin
ilk çeyreğinde hizmete girmesi öngörüldü. Antakya’da mobilyacılık sektörünü oluşturan işletmelerin rekabetçilik açısından
desteklenmesi, bilgi ve becerilerinin artırılması, işletmelerce ağlar kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla bir dizi faaliyet
planlandı ve uygulandı. Antakya Mobilyası’nın dünya pazarına açılması ve bir dünya markası olmasına yönelik bir dizi
faaliyet gerçekleştirildi. 12-20 Kasım 2016 tarihleri arasında da Hatay Mobilya Fuarı’nda ortak üretim merkezinin tanıtımı
yapıldı.

Sayılarla Markalaşma Faaliyetleri:
“Antakya Mobilyası” markası için 11 ilde pazar araştırması yapılarak, 300’den fazla üretici ve tüketiciyle alan araştırması
gerçekleştirildi. 45 ayrı fikri içeren bir Pazar Araştırma Raporu ve Sektörel Stratejik Pazarlama ve Markalaşma Planı
hazırlandı. Hatay yöresinde alan çalışması gerçekleştirilerek 317 motif-form tespit edildi, fotoğraflandı ve hikâyeleri derlendi.
Motiflerden esinlenerek klasik, neoklasik takımlar ve modern aksesuarlardan oluşan yeni mobilya tasarımları geliştirildi.
63 parçadan oluşan toplam 15 koleksiyon tasarlandı. Mobilya tasarımları 24 kişilik 3 fokus grup ve 10 adet derinlemesine
görüşme ile test edildi. 63 parçadan oluşan toplam 15 koleksiyon için patent başvuruları yapıldı ve üretimi gerçekleştirildi.
“Antakya Mobilyası” markası ve ortak üretim merkezi için 2 ayrı Kurumsal Kimlik Çalışması ve Kurumsal Kimlik
Kataloğu hazırlandı; “Antakya Mobilyası” markası ve ortak üretim merkezi için marka tescil başvurusu yapıldı. 12-20 Kasım
2016’da düzenlenen 1. Hatay Mobilya Fuarı’nda “Antakya Mobilyası” ve Ortak Mobilya Üretim Merkezi tanıtıldı.
Toplam 100 mobilya üretici ve tasarımcısına “Motif ve El Sanatlarının Mobilya Tasarımında Kullanımı” konulu 5
oturumluk bir eğitim verildi. “Antakya Mobilyası” markası ve ortak üretim merkezi için 1 adet web sitesi tasarlandı; en az
1500 adet Motiften Koleksiyona kitabı basıldı. 24-29 Ocak 2017’de gerçekleştirilecek IMOB fuarında Antakya Mobilyası
koleksiyonları iç dekorasyonu yapılarak sergilenecek. Fuara katılım ve yeni markanın tanıtımı için halkla ilişkiler ve sosyal
medya çalışmaları gerçekleştirilecek.
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Motiflerin seçimi ve koleksiyonun oluşturulması çalışmalarından
Soldan sağa: Mehmet Ali Yapar (Marangoz ve Hızarcılar Odası Başkanı), Mehmet Ali Kanlı (Küçük Sanayi Sitesi
Koooperatifi Başkanı), Melih Çinçin (ANMOGEP Proje Koordinatörü), Vincent Lopez (ANMOGEP Mobilya
Ana Uzmanı), Şafak Ceren (ANMOGEP Proje Sorumlusu), Sergio Perez Fortea (ANMOGEP Mobilya Tasarım
Uzmanı), Sezgin Akan (ANMOGEP Mobilya Tasarım Uzmanı), Burcu Arıkan (ANMOGEP Markalaşma Ana
Uzmanı) ve Eyüp Gökçe (Gökçesan Mobilya sahibi).

Markalaşma faaliyetlerine yön veren proje ekibi
Sağdan sola: John Toner (Takım lideri), Melih Çinçin (ANMOGEP Proje Koordinatörü), Ecem Gaye Yeşil
(ATSO Proje Koordinasyon Şefi) ve Burcu Arıkan (Markalaşma Ana Uzmanı).

11

1932-39 yılları arasında Princeton Üniversitesi ekiplerince
Antakya’da yürütülen, 8 sezon süren arkeolojik kazılar, o
dönemde bölgedeki en kapsamlı araştırmalardan biri olma
özelliğini taşıyordu. Bugün Hatay Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen dünyaca ünlü mozaikler ve Antik Antakya’ya
ait eserlerin büyük bölümü bu dönemde keşfedildi.
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Bölüm I

Antakya Mobilyası’nın
Tarihine ilişkin Bir Deneme
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Antakya (Antioch/Antioch on the Orontes) Mobilyası’nı
Oluşturan Tarihsel Arka Plan
Dünya dönüyor, hem kendisinin hem de güneşin ekseninde; iyi ki de dönüyor... Dişimizi tırnağımızı geçirdiğimiz;
ekip biçip, yakıp yıktığımız, delik deşik ettiğimiz halde durmadan dönüyor dünya, dünyamız... Her dönüşünde gün
geceye, gece güne uzanıyor. Tarih sahnesine çıkan uygarlıklar sönümleniyor, tıpkı karanlık çöken geceler gibi. Her bir
yıkım, savaş, salgın, zorunlu göç ve felaketle birlikte bir dönem sona eriyor, yepyeni bir dönem açılıyor. Ve sabahın
ilk saatlerinde güneşin rengârenk doğuşu gibi, yepyeni uygarlıklar çıkıyor tarih sahnesine. Her uygarlık bir öncekinin
zenginliklerini yakıp yıksa da benzerlerini tekrar ediyor, değiştiriyor, yorumluyor. Böylece yüzbinlerce yıldır ortak insanlık
mirası şaşırtıcı bir biçimde sürüyor...
Açın bakın bilgisayarınızı, haydi... Google Earth’e bakın, dünya dipdiri, capcanlı karşınızda duruyor. Yakınlaşın
dünyaya; gelin dünyanın en büyük içdenizine; Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarını doğuran nehir kaynaklarının
komşusu, sıra dışı toplumların beşiği, binlerce yıldır insanlığa yön veren Akdeniz’e...

Akdeniz
Uygarlığının
Bugünü

Doğu çanağına getirin imleci, Hatay-Antakya’yı bulun. İnsanlık tarihinin hemen her döneminde
devinen, değişen Antakya’da durun. Ortadoğu’nun zenginliklerinin ticaret yoluyla Avrupa’ya ve
Anadolu’ya aktarıldığı bu stratejik geçiş kapısını işaretleyin.

Tarihi İpek ve Baharat Yolu Haritası
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Hatay/Antakya özellikle Asya, Avrupa ve Afrika
kıtaları arasındaki önemli göç yolları üzerinde bulunan
şehirlerden biri olmasının ötesinde, dönemin ticaret
yollarının (İpek ve Baharat Yolları) kesiştiği bir noktada
konumlanması nedeniyle de zaman içinde bütün
imparatorlukların sahip olmayı istediği bir yerleşim birimi
haline gelmiştir. Bu nedenledir ki dünya siyasetinde söz
sahibi olmak isteyen kralların, imparator ve komutanların
yolu Hatay/Antakya’dan geçmiştir.

Coğrafya Kaderdir
Binlerce yıl boyunca barış içinde
yaşama azimlerine karşın bu topraklardaki
Yahudi, Türk, Türkmen, Arap, Ermeni,
Hıristiyan, Sünni, Alevi, Süryani, Rum,
Pagan, Dom, Ortodoks, Katolik, Protestan
gibi farklı etnik kökenlere ve dinlere sahip
Hataylılar/Antakyalılar yıkım, işgal, kıyım
ve nüfus yapısının değiştirilmesine yönelik
girişimlere maruz kalırlar. Ancak her
defasında şaşırtıcı bir biçimde küllerinden
yeniden doğar, çağın ilerisinde bir uygarlığı
inşa etmeyi başarırlar. İbn-i Haldun’un
dediği gibi “coğrafyaları kaderleri” olur. Ve
fakat kente egemen olan 13 farklı uygarlığın
birikimi kentin bugünkü kültürel derinliğini
beraberinde getirir ki, tarihsel olarak kentin
kaderi olan coğrafya, aynı zamanda onun
gücü ve dayanıklılığının nedenidir.

Antakya-Hatay Kronolojisi
Paleolitik Çağ MÖ 43.000-17.000
Epipaleolitik Çağ MÖ 17.000-10.000
Neolitik Çağ MÖ 10.000-5500
Kalkolitik Çağ MÖ 5500-3000
Erken Tunç Çağı MÖ 3000-2000
Orta Tunç Çağı MÖ 2000-1650
Geç Tunç Çağı MÖ 1650-1200
Demir Çağı MÖ 1200-600
Arkaik Dönem MÖ 600-480
Klasik Dönem MÖ 480-300
Helenistik Dönem MÖ 300-64
Roma Dönemi MÖ 64
Sasani İstilası MS 540
Bizans Dönemi I MS 628
Emeviler MS 660-750Abbasiler MS 750-868
Tolunoğulları MS 868-96
İhşidler (Akşitler) MS 968-969
Bizans Dönemi II MS 969
Selçuklu Dönemi MS 1084-1098
Haçlılar Dönemi MS 1098-1268
Memlûkler Dönemi MS 1268-1516
Osmanlı Dönemi MS 1516-1918
Fransız İşgali MS 1919-1938
Hatay Devleti 2 Eylül 1938-23 Temmuz 1939
Türkiye Cumhuriyeti 1939’dan bugüne.
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Antakya, Anadolu coğrafyasının en güneyinde, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Suriye ile sınır komşusu, Hatay ilinin ilçe
merkezidir ve Antakya dışında Defne, İskenderun, Altınözü,
Belen, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Hassa, Kumlu, Reyhanlı,
Arsuz, Samandağ ve Yayladağ olmak üzere 13 ilçesi
bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 80 metredir. Kuzeyinde
Amanos Dağları, güneybatısında Kel Dağları, doğusunda
antik çağda Silpius, bugün Habib-i Neccar adıyla anılan dağ
yükselmektedir. Tüm Helenistik kentler gibi sırtını dağa,
yüzünü suya dönen bir kenttir Hatay...

Hatay’ın İlçeleri

William H.Hall Ağustos 1920’de National
Geographic Magazine’de yayımlanan makalesinde
kentin taşocaklarının bulunduğu Kel Dağları’nı
şöyle resmediyor: “... Muhteşem dağları arasında,
en görkemli, en gururlu ve en gizemli olanı Kel
Dağı’dır. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın, koni
şeklindedir. Yüksekliği 6000 fit olup, o kadar diktir ki,
sadece doğu cephesinden tırmanılabilir. Batısında
Akdeniz ve kuzeyinde Asi Nehri eteklerinde tepeler
ve vadiler vardır. Zirvesinden bir kaya yuvarlansa,
önüne bir engel çıkmadan denize ulaşabileceğini
düşünebilir insan. Bu dağın tanrıların mekânı
olmasına şaşırmamak lazım. Sıklıkla zirvesini ipeksi
beyaz bulutlar sarar, tanrısal bir ortama uygun bir
gizem katarak. Kara fırtına bulutları toplaşır, gök
gürültüsü duyulur ve Jüpiter, göksel tahtından
öfkeli şimşekler gönderir. Işıklar ve gölgeler,
o sarp yamaçları yaladığında, güneş dağı ısıtır,
tanrılar huzurludur ve tüm dünya mutludur.”

Kel Dağı
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Helenistik Çağ heykeltıraşı Eutychides’in yaptığı Antakya
Tyche’sinin Roma Çağı’na ait mermer kopyası. 83.5 cm boyundadır.
Vatikan Müzesi’nde korunan bu heykel 18. yüzyılda Roma’da
bulunmuştur. Tyche, Yunan mitolojisinde bir kentin kaderini, şansını
ve bereketini belirleyen tanrıçadır.

Google Earth’te Amik Ovası ve onu
kıvrıla kıvrıla sulayan Asi’ye dikkatlice bakın;
Lübnan’dan doğan, kuzeye doğru ilerleyerek
Suriye’yi aşan Asi, Hatay’ı geçerek güneye
doğru uzanır ve Samandağ ilçesinden
Akdeniz’e dökülür. Daha önceleri Typlon,
Drakon veya Ophites adları ile anılan bu
nehre Asurlular Arantu derlermiş. Antik
dönemdeki adı Orontes olan Asi, şehrin en
önemli sembollerinden biridir. “Antakya’nın
birçok madeni parasında, şehrin mecazi
tasarımı yer almaktaydı. Bu tasarımda,
kayalıkların üzerinde, ayaklarının dibinde
yüzen genç bir oğlan olan taçlı bir genç
kadın resmedilmekteydi. Antakya şehri
sembolize ediliyordu; kayalıklar Silpius
Dağları ve ‘ayaklarının altındaki’ Asi
Nehri’ni, genç kadın figürü ise şehrin
‘şans’ını sembolize ediyordu ve bu
betimleme, şehrin önemli noktalarını
süslemekteydi.” (Hall,1920) Hatta bir başka
anlatıma göre zamanında tüccarlar
bu heykelin etrafında dolaşarak
şans dilerlermiş.

Antakya Tyche’si
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Antakya, Doğu Akdeniz’in kuzeydoğu
köşesinde; Kuzey Levant’ın başlangıcını
oluşturan coğrafyada yer alır. Gördüğünüz
bu coğrafya Türkiye’nin en eski yerleşim
yerlerinden biridir. Araştırmacılara göre
yörenin iskân tarihi Orta Paleolitik Dönem’e
kadar uzanır. Bunun yaklaşık 2,5 milyon yıl
öncesine kadar uzanabileceği söylenebilir.
Altınözü, Şenköy, Antakya ve Çevlik’te yapılan
araştırmalarda elde edilen bulgular, bu
bilgiyi teyit eder. Yayladağı-Kışlak civarında
ve Çevlik-Kanal mağarasında, MÖ 40.00011.000 yılları arasına tarihlenen Üst Paleolitik
Dönem’e ait aletler ve Homo Sapiens Çevliki
Yensis’e (deniz kıyısında yaşayan insan) ait
kemikler bulunur.
Levant Bölgesi

Antakya ve Samandağ, Akdeniz ve ona dökülen Asi Irmağı
ile avcı-toplayıcı dönemden başlayarak suyla iç içe bir
kültür yarattılar. Yerleşik düzene geçtiklerinde ise bereketli
topraklarını açan Amik Gölü ve çevresinde planlı tarım
yaparak zenginleştiler.
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Bölgede Hamam Vadisi, Çatalhöyük,
Atçana, Tell-Tayinat gibi höyüklerde elde edilen
buluntular da, Hatay yöresinin Neolitik, Kalkolitik
dönemlerde ve Tunç Çağı’nda yaygın ve hareketli
bir yerleşim bölgesi olduğu bilgisini verir.
Daha sonra Mısır hâkimiyetinde kalan bölge,
sırasıyla Hitit, Asur, Babil, Pers ve Makedonların
egemenliğine girer.

Şuppiluliuma binlerce yıl sonra krallığına kavuşuyor.
(Kaynak: Tell-Tayinat Arkeolojik Projesi Kazı Alanı,
2012/ Fotoğraf: Özge Demirci )

Antakya’daki Tell-Tayinat hemen her kazı döneminde önemli keşiflere sahne oluyor. 2012 yılında, yaklaşık İÖ
1000-738 yıllarına tarihlenen Geç Hitit Dönemi krallığı Patina’nın başkenti yukarı Kunulua Kalesi’nin anıtsal
girişinde eşsiz, anıtsal boyutlarda bir insan figürü ile kabartmalı bir sütun altlığı bulundu. Bel hizasının hemen
üstünden baş kısmına kadar olan yüksekliği 1,5 metreye ulaşan figür, dik duran bir insanı canlandırıyor. Toplam
vücut yüksekliği olasılıkla 3,5-4 metreyi bulan sakallı erkek figürünün oldukça iyi korunagelmiş kakma gözleri
siyah ve beyaz taşlardan yapılmış. Heykelin saçları, detaylı bukle serileriyle çizgisel şekilde sıralanarak boneli
hale getirilmiş. Dirsekten öne doğru uzatılmış kollarında, her biri aslan başlarıyla bezeli, ikişer bilezik bulunuyor.
Sağ elinde bir mızrak, diğerinde ise bir buğday sapı tutan figürün göğsünü hilal biçimli bir pektoral süslüyor.
Muhtemelen Şuppiluliuma’nın savaş ve başarılarının anlatıldığı uzun hiyeroglif Luvi yazıtı, heykelin arka kısmını
kaplıyor. (Kaynak: Tell-Tayinat Arkeolojik Projesi/ Fotoğraf: Jennifer Jackson )

Hitit Kralı Şuppiluliuma Heykeli
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Asurlular, Hatay Bölgesi’nde MÖ 612’ye kadar hüküm
sürdü. Medler ve Babiller Asur Krallığı’nı yıktılar. Asur
toprakları Medler ve Babiller arasında paylaşıldı. Böylece
Hatay Babillerin egemenliğine girdi. (Hatay Belediyesi’nin
yürüttüğü Kültür Kümelenmesi projesi tarafından
görüntülenen bu kabartmanın yer bilgisi olası kaçak kazı
tehlikesi gözetilerek belirtilmemiştir.)

İkizler Burcunda Doğan Antakya
İkizler Burcu’nda Doğanlar: Çekici, oldukça zeki ve
becerikli. Değişken ve çok yönlü. Akıllı ve macera
seven. Meraklı, öğrenmeye açık ve entelektüel
olurlar. Tıpkı Antakya gibi…

Antakya’nın Seleukos I tarafından
kurulduğu bilinmekle birlikte bazı
efsanelerde şehrin Makedonya Kralı
Büyük İskender tarafından kurulduğuna
dair bilgiler de bulunuyor.

Büyük İskender

20

“Antiokheia” Antakya Büyük İskender ile başlayan Helenistik Dönem’de, MÖ 300’de 22 Mayıs
(Artemisios) günü, Büyük İskender’in generallerinden, Nikator (Fatih) unvanı taşıyan Seleukos I
tarafından kurulur. Büyük İskender’in ölümünden sonra bölge, Antigonoslarla yaptığı savaşı kazanan
Babil satrabı Seleukos I. Nikator’un hâkimiyetine girer. Önce başkent olarak Samandağ Çevlik bölgesini
(Seleukeia Pieria) seçen kral, daha sonra güvenlik açısından başkenti Antakya’ya taşır.
Kent Amik Gölü’nün güneybatı kıyısında, Ön Asya’nın üç önemli yolunun birleştiği ve bu yolların
batıya, Akdeniz’e yöneldiği noktada kurulur. Ve inanılmaz bir planda bu şehrin inşasına başlanır. “O
zamanlarda yerleşimlerin genel planı, oldukça beğenilen bir plandı. Bir ana cadde, nehir ile paralel
olarak inşa edilirdi. Tüm diğer sokaklar, bu caddeye paralel olarak planlanırdı ya da caddeye doksan
derece açılar ile yapılırdı. Bu ‘ızgara’ planı, Yunan şehirlerinde sıklıkla görülürdü. Köprüler, adaya
ulaşmak ve kuzey kıyıya ulaşmak için inşa edilmişti. Dağın belli noktalarına mabetler ve bir kale inşa
edilmişti. Tüm şehir büyük bir duvar ile çevriliydi. Bu duvarın yüksekliğinin 70-80 fit olduğu ve 360
kule ile korunduğu söylenmektedir. Bu duvarın dört atlının yan yana yürüyebilmesine imkân tanıyacak
genişlikte olduğu rivayet edilir. Özellikle sıra sütunlu caddesi başta olmak üzere, Antakya’nın bu planının
başka şehirler tarafından da uygulandığı düşünülmektedir.” (Hall, 1920)

Antakya Hava Çekimi

Yapılan kazılar ve hava fotoğraflarında görüldüğü ve Valilik tarafından hazırlanan envanterde de
belirtildiği üzere kentsel yayılım; Habib-i Neccar (Silpius) Dağı ile Asi Irmağı arasında kalan taşkın
ovası, dağın yamaçları ve tepe kısmı olmak üzere üç farklı topografya üzerinde uzanır. Kentin ızgara
planı varlığını Kurtuluş Caddesi’nin oluşturduğu Reyhanlı-Harbiye aksında sürdürür.
Zamanın en büyük kalelerinden biri olan Antakya Kalesi ve surları, kenti korumak üzere Seleukos
I. Nikator tarafından Antakya şehri ile beraber inşa edilir. Sırasıyla Seleukos’lar, Romalılar, Bizanslılar,
Haçlılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından hem yıkılarak hem de eklemeler yapılarak zamanımıza
kadar gelebilmiştir. Bugün ayakta kalan duvarların büyük bir kısmı MS 6. yüzyılda Bizans İmparatoru
Justinianus tarafından yaptırılır. Kale duvarları, Asi Nehri’nin kenarından başlayarak Silpius (Habib-i
Neccar) Dağları arasında dolanıp, tekrar nehre kavuşmaktaydı. Bugün surların sadece Hacıkürüş
deresine bakan yamaçlarındaki bölümü ile dere üzerinde aynı zamanda baraj ve köprü görevi de yapan
Demirkapı bölümü sağlam kalmıştır. Yıkılmadan önceki dönemlerde bu surlar üzerinde çeşitli yönlere
(İskenderun, Halep, Defne, Kuseyr gibi) açılan kapılar bulunuyordu.
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Antakya Surları Hava Çekimi
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Antakya Kalesi’nin duvarlarının ve kulelerinin
yüksekliğini başka hiçbir yerde görmediğini kaydettikten sonra, doğu tarafında
dağlar üzerinde duvarların boyunun 80, Asi Irmağı kıyısındaki duvarların
genişliğinin ise 20 arşın kadar olup, alçak ve yalınkat olduğunu belirtir.
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Antik çağdan beri kentin en görkemli eserlerinden olan surların bugüne kadar ulaşan tek bölümü Demir
Kapı’yı (Bab-ı Hadid) gösteren bir gravür. (19. yy. W.H.Barlett, William Purser, Thomas Allom ve John
Carne, ‘La Syrie, La terre sainte, L’asie Mineure )

Roma Köprüsü

Şehrin kapılarından en önemlisi; şehre kuzeyden gelen yolların tek
giriş yeri olan ve Asi Irmağı üzerinde bulunan Roma Köprüsü Kapısı’ydı.
Kapı 19. yüzyılın sonlarında kaldırılmış, tarihi taş köprü de 1970’lerin
başında yıkılarak yenisi yapılmıştır. Kentte konuştuğumuz pek çok
Antakyalı, eski fotoğraflardan hatırladıkları bu köprünün yıkılıp yerine
yenisinin yapılmasını hayıflanarak anıyor.
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Tarihin İlk Metropollerinden Birine Hoş Geldiniz!
Scott Redford’un derlediği Asi’deki Antakya kitabında; Seleukos
Hanedanı’nın kenti adım adım bir metropol olmaya nasıl hazırladığı
anlatılıyor: “Seleukos I tarafından inşa ettirilen ve muhtemelen birçok
tapınağın, hamamın, idari ve askeri binaların bulunduğu bu dönemin
Antiokheia’sından günümüze neredeyse hiçbir kalıntı ulaşamamıştır.
Antiokheia’nın 9 km kadar güneyinde bulunan, muhteşem manzaraya
ve verimli topraklara sahip Daphne (Harbiye) o dönem meşhur bir yerdi.
Teraslanmış bir platoya kurulu; birçok pınarıyla, korusuyla, bahçesiyle
serinliğin hissedildiği Daphne, gösterişli evlerin bulunduğu gözde bir gezi
yeriydi. Tiyatro ve olimpik stadyumun da inşa edilmesiyle Daphne, birçok
Roma imparatorunun favorisi olan uluslararası üne sahip bir eğlence
(sayfiye) merkezi haline dönüşmüştü. Antiokheia’nın fiziksel ve kültürel
gelişimi, Seleukos ’un İÖ 281’de ölümünden sonra gelen haleflerin
yönetiminde de artarak devam etti. Seleukos’un oğlu Antiokhos, bilgelerin
ve bilim adamlarının etkin bir hamisiydi, böylece şehir kısa zamanda
filozofları, astronomları ve tarihçileriyle ün saldı. Mısırlıların kenti kısa
bir süre için egemenliği altına almasından sonra, II. Seleukos şehri geri
alarak Seleukos gücünün merkezi haline getirdi. Bu dönemde hızla artan
nüfus için merkezi yerleşimin karşısında, Asi Nehri üzerinde kurulu hilal
şeklindeki adada yeni bir yerleşim alanı inşa ettirdi. Bu yeni yerleşim
de şehrin eski merkezi gibi ızgara plana göre inşa edilmiş, merkeze
nehrin üzerindeki köprülerle bağlanmıştı. Kuruluşundan sonraki 125 yıl
içinde Antiokheia’nın kentsel yüzü çok değişikliğe uğramadı, ancak IV.
Antiokhos Epiphanes (İÖ 175-4) tarafından başlatılan inşa çalışmaları şehri,
antik çağın en gösterişli şehirlerinden biri haline getirdi. IV. Antiokhos
Epiphanes, şehrin içinde kendi adıyla Epiphania olarak adlandırılan yeni
bir yerleşim alanı kurdu. (Bu bölge bugün Affan olarak anılan yerdeydi.)
Bu yeni alanda siyaset ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği geniş
bir pazaryeri, bir meclis binası ve Tanrı Jupiter’e adanmış gösterişli bir
tapınak vardı. Aynı dönemde yaptırılan sukemeri ise Daphne pınarlarından
bu yeni mahalleye su taşıyordu.” Her biri ayrı surlarla çevrili dört
mahalleden meydana geldiği için Antakya “tetrapolis” (dördüz şehir) olarak
nitelendirilir. Bugün bile kenti gezerken hâlâ 4’lü mahalle/semt düzenini
izleyebilirsiniz. Bir tanesi devlet, diğeri ticaret agorası olmak üzere 2
agoralı bir kenttir Antakya, bu özelliği ile antik çağda Miletos ve Pergamon
ile yarışır. Kent sirk, tiyatro, han, halk hamamları, mermer caddeler,
tapınaklar ve çeşitli heykellerle süslenmiştir. Ayrıca kenti planlayan
Mimar Xenarios’un kent surlarını ve caddelerini; güneş ve rüzgârın aksına
göre belirlediği anlatılır. Helenistik Dönem yapılarından çoğu özellikle
M.Ö 148’deki deprem nedeniyle günümüze ulaşamamıştır. uygarlıklarını
doğuran nehir kaynaklarının komşusu, sıra dışı toplumların beşiği,
binlerce yıldır insanlığa yön veren Akdeniz’e...
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Metropolün İlk Sakinleri
“Antiokheia ilk kurulduğu dönemde, Helenistik modellere dayalı, temel
olarak Yunanca konuşan halkların yaşadığı bir Yunan koloni şehriydi.
Şehrin ilk sakinleri Seleukos’un ordusundan emekli olmuş Makedonyalı
askerler ve Atinalılardan oluşuyordu. Öte yandan kentin çok kültürlü
nüfusuna yerli halk, Yahudiler, Giritliler, Kıbrıslılar ve çeşitli kökenlerden
gelen köleler de dahildi. Şehir içinde her grubun ayrı bir yerleşim alanı
vardı, ancak sadece Makedonyalılar ile Atinalılar tam vatandaş kabul
ediliyordu.” (Redford,1963) Roma’dan daha genç, İstanbul’dan daha
yaşlı bu metropol hakkında şöyle bir tespitte bulunur Downey “....Yunan
uygarlığının doğu sınırında bir merkez olarak kurulmuş ancak hiçbir
zaman tümüyle bir Yunan şehri olmamış, halkın bir kısmı her zaman
doğulu karakterini muhafaza etmiştir.” (Downey, 1961) Diğer bir görüşe
göre ise, Antiochia ad Orontes kuruluşundan itibaren farklı toplulukların
bir arada yaşadığı renkli şehir hayatıyla ünlenmiştir. Şehrin Helenistik
kültürü 7. yüzyılda Arap hâkimiyetine girmesine kadar sürmüş, kentte
Yunanca hâkim dil olarak kalmıştır. Diğer yandan, bu süreçte kentin
territoriumu’nda farklı diller -özellikle Süryanice- ve geleneklerin kesintisiz
devamı izlenebilir. Her üç bilgi de kentin çok kimlikli ve kültürlü yapısını
göstermesi açısından önem taşır.

İstanbul Kurulmadan, Roma ile Yarışan Antakya
IV. Antiokhos’un ölümünden sonra, taht kavgaları nedeniyle kent zayıf düşer ve İÖ 64’te Romalı general Büyük
Pompeus, Seleukos hanedanlığına son verir. Ancak bu işgal ile kent önemini yitirmez. Antakya, bu tarihten sonra
zenginliği, refahı, entelektüel yapısı ve kurumları ile serbest şehir statüsünü alarak Roma İmparatorluğu´na katılır
ve kent Doğu eyaletlerinin merkezi haline gelir. (MÖ 1. yüzyıl-MS 6. yüzyıl). Böylece Antakya’da Helenistik birikim
ile Roma kültürü bir araya gelmiş olur. “Roma hükümdarlığı altında Antakya, tarihteki en ihtişamlı dönemine girdi.
Roma, görkem ve gücün merkeziydi. Doğuya açılan, birçok önemli askeri harekâtın başlangıç noktası olan ve çok
fazla sayıda âlim, general ve imparatora ev sahipliği yapmış bu muazzam şehir hakkında yazılanları okuduğumuz
zaman, Antakya’nın sadece dünyanın üçüncü büyük şehri olduğunu değil, bizzat Roma’ya rakip olduğunu bile
düşünebiliriz.” (Hall, 1920) Tam bir metropol olan kentte Augustus Dönemi’nde MÖ 31-MS 14 yıllarında dört yılda
bir tekrarlanan “Olimpiyat Oyunları” başlatılır.

Titus
Tüneli,
1937
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Dor Mabedi
Beyaz mermerden yapılan mabedin kalıntıları Kapısuyu Köyü’ne giden yolun üzerinde
bulunuyor. Kentin ihtişamlı dönemlerinde, tüm kenti görecek şekilde inşa edilmiş.
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Sütunlu Muhteşem Cadde
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde kent, bölgenin kalkınmasında önemli gelişmelere sahne
olur ve uzun bir barış dönemi yaşanır. Kentin yerleşim planı Helenistik Dönem’in yerleşim planı
korunarak genişletilir. İşte bu dönemde (önceki Helenistik Dönem’deki caddenin hattı korunarak)
kenti baştan başa geçen efsanevi sütunlu cadde inşa edilir. Yaklaşık 2 mil (1 Roma mili=1478
m) uzunluğundaki büyük sütunlu caddede, Augustus’un halefi Tiberius Dönemi’nde (MS 14-37)
çatılı uzun sıralar ve ana sokakları birbirine bağlayan kapalı kemerler yaptırılır. Dünyada ilk defa
sokak aydınlatmasının burada, kentin ortasından geçen iki tarafı mermer sütunlu muhteşem
caddede (bugünkü Kurtuluş Caddesi’nin bulunduğu yerde ve aynı yönde) uygulandığı kaynaklarda
belirtilmektedir. “Caddenin her iki tarafında çift şerit sütun vardı. Her iki tarafta, yazın sıcağında
bir gölgelik, kış aylarında da korunaklı ve kuru bir yürüyüş alanı sağlayabilmek amacıyla, dış
tarafta kalan koridorun üzeri kapatılmıştı. İç koridorun arasında kalan bölümde, at arabaları
ve atlıların geçitlerine imkân tanıyacak bir geniş yol vardı. Palmira’daki cadde gibi, bu cadde
günümüze kadar gelseydi, toplam 6800 sütun olduğunu görebilirdik. Bu caddenin her iki tarafında
devlet binaları, tapınaklar ve soyluların sarayları vardı. Caddeyi bir hayal edin: geniş bir yol,
yolun kenarında uzayıp giden sıralı granit, mermer ve somaki sütunlar, sütunların ardında heykel
ve oyma eserlerden oluşan yürüyüş yolları, mermer zeminler, Grek mimarisi binalar ve yolun
sonundaki batı kapısının altın işlemeli süslemelerinin batan güneşin ışığında parıldaması…”
(Hall, 1920) Roma Dönemi’nde Antakya 18 mahalleden oluşan, nüfusu 300 bin ile 600 bin
arasında değişen kozmopolit bir metropol olur.

2. yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından Antakya’ya
su getirilmesi amacıyla yapılmış. 9 km uzunluğundaki su
kemerinin bugün bir kısmı ayakta. Yerel dilde Memekli Köprü
olarak bilinir. 526 depreminde yıkılan su kemerleri Bizans
Dönemi’nde tamir edilir ve 12. yüzyıla kadar kullanılır.

Trajan Su Kemeri
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Ejderha Tayfun Antakya’da
Barış ve refah dönemini, baş gösteren depremler, yangınlar, kıtlık ve
salgın hastalıklar kesintiye uğratır. Önce Epiphania agorasının büyük bir
bölümü yanar; 29 Mayıs 526 akşamı meydana gelen deprem ise, tarihin en
büyük felaketlerinden biri olur. Şehirde festival için toplanmış çok sayıda
ziyaretçi ve yerli halk akşam yemeğindeyken vurur deprem ve 250 bin kişi
yaşamını yitirir. Daphne ile Seleukeia Pieria da yerle bir olur. “Tanrı Zeus
ile savaşan, ancak bir şimşek darbesi ile sonu gelen korkunç mitolojik
ejderha Tayfun’un Antakya’yı çevreleyen dağların altına gömüldüğü
anlatılır efsanelerde. Asi Nehri’nin eski adının Tayfun olduğu söylenir.
Bu canavarın dağların altındaki çırpınışlarının da Asi Vadisi’nde meydana
gelen depremlerin sebebi olduğuna inanılır. Bu bir efsane olsa da, gerçek
olan şu ki, bu bölge korkutucu ve yıkıcı depremlere sahne olmuştur. Bir
antik yazar, yeryüzünün temellerinin sarsıldığını ve insanların canlı canlı
yer yarıklarının içine çekildiğini anlatır. MÖ 150 ila MS 6. yüzyıl arasında
on tane depremin olduğu kayıtlara alınmıştır. O tarihten bu yana, çok daha
fazla deprem olmuştur ve halen bugün Asi Vadisi’nde sıklıkla sallantılar
hissedilmektedir.” (Hall, 1920)

Kudüs, İskenderiye ve Antakya

St. Pierre Kilisesi
Antakya antik çağda Doğu Akdeniz’in en önemli kültür ve ticaret merkezi olur. Bu özelliği Hıristiyanlığın
putperest Roma dünyasına yayılmasında etkili olur. “Mağara kilise” olarak tanımlanabilecek St. Pierre,
Hıristiyanlığın yayılma döneminden kalan tek yapıdır. Sunağın sol tarafından kilisenin içine açılan dar bir
tünelin, baskınlar sırasında cemaatin dağa kaçarak gizlenmesine yaradığı düşünülüyor.
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Antakya’nın kuruluşundan itibaren önemli bir parçası olan Yahudi topluluğu ve farklı
kökenli kültlerle zenginleşen putperest inançlarla öne çıkan kent, zaten zengin bir dini mozaiğe
sahipken bir de Hıristiyan inancının ilk merkezlerinden biri olur ve kentin dinsel dokusu daha da
renklenir. İncil´de Antakya´nın adı Hıristiyanlığın yayılma döneminde muhtelif vesilelerle geçer.
MS 29-40 yılları arasında Hz. İsa’nın havarilerinden St. Pierre (Petrus) Antakya’ya gelerek yeni
dini yaymaya başlar. Kaynaklara göre, Hıristiyanlık Kudüs dışında ilk defa Antakya´da yayılmış,
MS 34-36 yıllarında St. Paul (Pavlos), St. Barnabas ve St. Pierre (Petrus) Antakya sokaklarında
vaazlar vermişlerdir. Havari St. Paul (Pavlos) ve Barnabas, bir öğreti merkezi haline getirdikleri
Antakya´da, İsa-Mesih´e inanmış kişilere verdikleri vaazlarda; “İsa´nın sevindirici haberini”
bildirirler. Öğrencilerine ilk kez Antakya´da “Hıristiyan” adı verilir. İsa-Mesih Öğretisi’ni
Anadolu´da ve Yunanistan´da yaymak amacıyla havarilerin yapmış oldukları haber gezileriyle
önem kazanan Antakya, Kudüs ve İskenderiye’den sonraki siyasi ve dini merkez olur. Kent, 451
yılında Khalkedon (Kadıköy) kilise kurultayı sırasında patriklik merkezi olarak kabul edilir. Bu
gelişmeler yıllar içinde kenti İslam devletlerinin ve Haçlıların hedefi haline getirir.
MS 256 yılında Antakya ikinci kez Perslerin, 268 yılında da Palmira Kraliçesi’nin eline geçer
ancak birkaç yıl sonra tekrar Roma (İmparator Aurelianus) egemenliğine girer. Aurelianus’un
halefi Probus, Antiokheia’yı yeniden ayağa kaldırmak için çalışır. Tahıl ambarları, hamamlar
ve Asi üzerindeki adaya saray yaptırılır. Roma İmparatoru Büyük Konstantin’in Hıristiyanlığı
benimsemesi hem Antiokheia hem de Roma İmparatorluğu için bir dönüm noktası olur. Buna
karşılık İmparator Julian kendi döneminde şehirde pagan inancını yeniden canlandırma
girişiminde bulunur.

MS 350 /Antik Antakya; Surlar (üstte), şimdi var olmayan Asi üzerindeki ada (önde), Hipodrom
(arkada) , Sütunlu Yol (sol üstten başlıyor) ve önceki Roma Köprüsü’nün üstündeki Köprü Kapısı.
Kaynak: Deviantart Haritası (Kayhan Kaplan)
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395 yılında Suriye’yi işgal eden Hunlar Antakya önlerine kadar gelir ve
şehri kuşatma altında tutarlar. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından
sonra Antakya MS 396 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’na (Bizans) bağlı bir
merkez olarak kalır.
526 ve 528 yıllarında yaşanan depremlerin ardından, 540 yılında Sasaniler
tarafından işgal edilir. Kenti ele geçiren I. Hüsrev şehri yakıp yıkmakla yetinmez,
kentten devşirdiği malzeme ile “Hüsrev’in Antiochia’sı” adını verdiği yeni bir şehir
inşa ederek savaş esirlerini bu yeni şehre yerleştirir. 6. yüzyılın devamında kent
başka depremler, ikinci bir Sasani işgali ve dalgalar halinde veba salgınları ile
oldukça zor bir dönem yaşar.

Bakras Kalesi

Antakya-İskenderun yolunun 27’nci km’sinde, Kızıldağ eteklerindedir.
Bugün aynı adla anılan Bakras Köyü bitişiğindedir. Helenistik
Dönem’de Bakras Kalesi’nin var olduğu, temellerindeki inşaat
kalıntılarından anlaşılıyor. Kalıntılar ise Bizans Devri inşaat
tarzını gösteriyor. Bakras Kalesi Haçlılar Dönemi’nde Antakya
Prensliği’nin kuzeydeki en önemli savunma noktasıydı. Kale bir iç
avlunun çevresinde kışlalar, zindanlar, müdafaa rampaları ve çeşitli
odalardan oluşmaktadır. Anadolu-Suriye-Mısır yolu güzergâhındadır.
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Tarihler 638’i gösterdiğinde İslam orduları kenti kuşatır. Emeviler Dönemi’nde Antakya
Halep’e bağlanır. Antakya Abbasiler Dönemi’nde nispeten sakin bir dönem yaşar. Bu dönemde
bölgede önemli bir Türk/Türkmen nüfus birikimi gerçekleşir, Doğudaki Selçuklu varlığı da Türk/
Türkmenlerin yörede yayılmasında yardımcı olur.

Cami, Antakya 7. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçince inşa edildi.
Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami unvanı taşır. Rivayete göre
İsa’nın havarilerine inanan ve bunu canıyla ödeyen Antakyalı marangoz
Habib-i Neccar’ın ismini taşır. Aynı mekânda iki havarinin de mezarları
bulunur. Bu mekânın altında farklı dönemlere ait tapınaklar da vardır.

Habib-i Neccar Camii
Cami, Antakya 7. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçince inşa edildi. Türkiye sınırları
içerisinde inşa edilen ilk cami unvanı taşır. Rivayete göre İsa’nın havarilerine inanan ve bunu
canıyla ödeyen Antakyalı marangoz Habib-i Neccar’ın ismini taşır. Aynı mekânda iki havarinin
de mezarları bulunur. Bu mekânın altında farklı dönemlere ait tapınaklar da vardır.
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İslam Rönesansı Antakya’da doğdu
Antakya, 638 yılında Müslüman Arapların hâkimiyetine girer. Uzun zaman YunanHelenistik/ Roma-Latin ve son olarak Hıristiyanlığın merkezi olan bu kentteki birikimin
Bağdat’a taşınması, İslam’ın yaşadığı ilk ve tek Rönesans’a kaynaklık eder.Ve bu gelişme
İslam tarihi açısından eşsiz bir değer taşır. Bu gelişmeye hiç kuşkusuz Antakya’nın kültürel
derinliği ve entelektüel zenginliği neden olur.
Yunan, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde bilinen en önemli eğitim kurumu
Antakya Akademisi’dir. Doğu’nun birikimi ile Helenizm arasında köprü görevi gören Antakya,
Roma-Latin uygarlığına ev sahipliği yapar. Kuruluşundan beri var olan çok kültürlü ve dinli
yapısı akademinin temelini oluşturur. Antik çağda Antakya’daki eğitim Grek (Yunan) modeline
dayanır. Bu eğitimde amaç, matematik ve pozitif bilimleri öğretmektir. Grek-Roma eğitim
sistemi, paganizmin ve Hıristiyanlığın ilk merkezlerinden olan Antakya’da 4. yüzyılın başlarına
kadar devam eder.
Bizans İmparatorluğu’nda Hıristiyanlık devlet tarafından 4. yüzyılın başına kadar
yasaklanır. Bizans İmparatoru Konstantin’in Hıristiyanlık inancını devlet himayesine
almasından sonra Antakya’da Grek-Roma eğitim sistemiyle eğitim veren okulların yanında
Hıristiyan teoloji okulları da görülmeye başlar. Antakya Teoloji Okulu, Bizans Devleti’ne yön
vermiş patriklerin ve âlimlerin yetişmesinde etkili olmuş bir okuldur.
Müslümanların 636 yılında Antakya’ya girmesinden sonra Antakya Patrikliği ve Hıristiyan
Teoloji Okulu şehirde halifelerin kontrolünde varlığını devam ettirir. Emevi Halifesi Ömer bin
Abdülaziz (717-720), İskenderiye Kütüphanesi’ni Antakya’ya taşır. Antakya Akademisi, İslam
medeniyetine temel teşkil eden çeviri hareketlerinin ilk merkezi konumuna gelir. Böylece
Süryanice konuşan Hıristiyan âlimler, Antakya Akademisi’nde Süryanice ve Yunanca kitapları
Arapçaya çevirmeye başlarlar. 720 yıllarında Antakya’da başlayan bu çeviri hareketi Abbasi
Devleti’nin kurulduğu ilk yıllarda da devam eder. Abbasi halifelerinin çağrısı üzerine 760 ile
850 yılları arasında Bağdat’a giden bu Hıristiyan âlimlerinin Yunan-Roma ve Helenistik bilgiyi
taşımasıyla, Bağdat’ta İslam Rönesansı başlar. Bağdat’a gelen âlimler, matematik ve tıbbı
öğreterek Müslüman âlimlerin bilimde ilerlemelerine yardımcı olurlar. Bu dönemin izlerini
daha sonra tıbbın yanı sıra özellikle mimarlık ve matematik alanlarında, dolayısıyla
süslemede kullanılan geometrik motiflerde izlemek mümkündür.
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Ulu Cami Gravürü , 19. yy.
(W.H. Barlett, William Purser,
Thomas Allom ve John Carne
‘La Syrie, La terre sainte, L’asie
Mineure). Antakya camilerinin en
eskisi ve en büyüğü Ulu Cami´dir.
Asi kenarındaki bu caminin içi, diğer
tüm Türk camilerinde olduğu gibi
çok sadedir. Bu caminin Memlûk
Dönemi eseri olduğu, Osmanlı
Dönemi’nde birkaç defa onarım
gördüğü bilinmektedir.

847 ve 868 yıllarında yaşanan depremler kenti yıkar ve burçları harap eder. 969 yılında Bizans
egemenliğine giren şehir, 1054’te yine bir depremle yıkılır ve 10 bin kişi yaşamını yitirir. Sırasıyla
Bizans’ın ve Eyyubiler’in kenti ele geçirme hamleleri olur ancak başarıya ulaşamaz. 13. yüzyılda Mısır’a
hâkim olan Memlûk Devleti’nin orduları Antakya’yı iki defa kuşatır ve 1268 yılında da ele geçirir. Şehir
yağmalanıp yıkılır, ateşe verilir. Bu dönemden sonra Antakya eski görkemine kavuşamaz. Baybars,
kentte yaklaşık 200 yıla yakın hüküm süren Haçlı Prensliği’ne son vererek kısmi imar faaliyetleri
gerçekleştirir.

Haçlı ordusunun lideri Bohemund’un
Antakya Surları’na tırmanışını tasvir
eden gravür. 1097 yılının Ekim ayında
Antakya Surları’nın önüne gelen
Haçlı ordusu yaklaşık sekiz ay sonra
içerden aldıkları destekle İkiz Kız
Kardeşler Kulesi’ne tırmanır ve kenti
ele geçirirler.
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1516’da Memlûklar’la girilen Mercidabık Savaşı’nı Osmanlı ordusu kazanınca
Antakya, İskenderun ve çevresi Osmanlı hâkimiyeti altına girer. Bu yıllarda Ümit Burnu
yolunun keşfedilmesi ticaret yolunu değiştirir ve bölgeye işleyen gemilerin sayısında azalma
olur, kentin ekonomisi bozulur. 1552 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın buyruğuyla ciddi imar
faaliyetleri ve nüfus düzenlemesi yapılır, bölgeye yerleştirilen nüfus ile yeni köyler oluşturulur.
Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Halep’e bağlı
olarak yönetilen Antakya’nın ekonomisini olumsuz yönde etkileyen ikinci gelişme de
Süveyş Kanalı’nın açılması olur.

Sokullu Külliyesi
Payas’ta bulunan Külliye, kervansaray, pazar, hamam, cami
ve medreseden oluşan Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşır.
Külliyenin tamamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından,
Mimar Sinan’a 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
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Antakya, Osmanlı yönetimi sırasında hac kervanlarının yolunda bulunur. Gidiş ve
dönüşlerde birkaç gün konaklanan bir uğrak yeridir artık. Kentin kaybolan ızgara planı
dokusunun yerini, kendiliğinden oluşmuş, girift dar sokaklar ve çıkmazlar alır. İkamet ve
ticaret alanları birbirinden ayrı konumlanmıştır. Antakya’da 16. yüzyılda 22, 19. yüzyılda 29
tane mahalle bulunur. Kentin nüfusu 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında 15-20 bine kadar ulaşır.
16. yüzyılda kent Ermeni, Türk ve Yahudi cemaatinden ibaretken, 18. yüzyılın son çeyreğinde
Hıristiyanlar yeniden yerleşmeye başlar. (Temiz,2011)

Çarşı Gravürü, 19. yüzyıl (W.H. Barlett, William Purser, Thomas Allom ve
John Carne ‘La Syrie, La terre sainte, L’asie Mineure).

Günlük Yaşam, 19. Yüzyıl
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Atatürk’ün Diplomatik Zaferi
1916’da Fransızların işgalinde kalır bölge. 1919’da Antakya, İskenderun, Reyhanlı
ve Belen kazalarından oluşan İskenderun Sancağı adı altında özerk bir idari birim olarak
birleştirilir. 1920’de idari özerkliğini koruyacak şekilde Fransız mandası altında olan Şam,
Halep ve Alevi bölgesi ile birlikte Suriye Devletleri Federasyonu’na bağlanır.

Fransız işgali günlerinden eski bir fotoğraf; kenti bir Fransız heyeti ziyaret ediyor.

1931’de Hatay’da ilk Fransız tankı,
çıkarılan tarihi lahdin yanında.
1 Haziran 1939; Fransız Manda
Komutanlığı’ndan bir görünüm.
(Kaynak: Antakya Tarihi
Bibliyografyası)
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1937’de İskenderun Sancağı’nı bağımsızlığına kavuşturmak için girişimler başlatılır.
Sorun Milletler Cemiyeti’ne taşınır ve yapılan anlaşmalar sonucunda İskenderun Sancağı iç
işlerinde tam bağımsız, dış işlerinde Suriye’ye bağlı ama kendi anayasasıyla yönetilen ayrı
bir birim haline getirilir. Sancak yönetimi Suriyelilerin denetiminden arındırılarak doğrudan
Fransızların denetimine geçer.
Avrupa’daki faşizm tehdidi ve uluslararası koşulların dayatması Fransa’yı Türkiye ile
anlaşmaya iter. Atatürk, 1936 yılı TBMM´nin açış konuşmasında, “... Fransızlar ile aramızda
senelerdir sürüp giden davanın neticelenmesinin zamanı gelmiştir” diyerek, bölgeye Hatay
ismini verir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay meselesini öne çıkaran ve bu konu üzerinde yürüttüğü
diplomatik çalışmalar sonucunda; Fransa ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla halkın kendi
parlamentosunu kurması karar altına alınır ve 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti kurulur. Hatay’ın
kurtuluşu Atatürk’ün izlediği barışçı dış politikanın bir zaferidir. Ancak Hatay onun ölümünden
sonra; Hatay Devleti Meclis’inde alınan kararla, 29 Haziran 1939’da Türkiye topraklarına katılır.
TBMM’de kabul edilen bir kanunla Hatay ili kurulur. 23 Temmuz 1939’da idare tamamen
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçer.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ
Türkiye’nin diplomatik başarısı “Hatay”

23 Temmuz 1939, Fransız Askerleri Hatay’ı terk ediyor,
indirilen Fransız bayrağı katlanıyor.

Hatay Anlaşması
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Mustafa Kemal Atatürk, Dörtyol gezisinde
Afet İnan’la birlikte (15 Şubat 1931).
(Kaynak: Antakya Tarihi
Bibliyografyası)

Hatay
Millet Meclisi’nin
ilk toplantısı öncesi
milletvekilleri
bir arada görülüyor.

38

Hatay Devleti’nden Hatay iline.

Hatay Türkiye’ye katılıyor.

Hatay Devleti’nin ismi gibi bayrağı da Atatürk’ün eseri.

Hatay Devleti döneminde Antakya Kız Lisesi öğrencileri.

Gündüz Sineması.
Asi üzerindeki tarihi köprü ve bir
süre meclis binası olarak kullanılan
Gündüz Sineması (eski adıyla Ampir
/ Empire Sineması) Hatay Devleti’nin
kuruluş gününün tanığıdır.
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Antakya mutfağı da bu çok kültürlü yaşamın ve tarihin izlerini taşıyor. Bu izler hem yemeğin tadını
hem de sunumunu çeşitlendiriyor. Antakyalı, turfandayı sevmiyor, bazı yemekleri yapmak için
sebzenin meyvenin zamanının gelmesini bekliyor. Ayırmıyor tatları; Hitit yemeği Roma tarifine,
Ermeni yemeği geleneksel Arap lezzetine eşlik ediyor. Ortak bir lezzetten söz etmek gerekirse tam
bir Akdenizli, zeytin ve zeytinyağının cenneti. Zengin, fakir hiçbir sofrada bir yemek tek başına
yenmiyor, ona eşlik eden bir meze veya salata mutlaka bulunuyor. Et sevenler için de, vejetaryenler
için de seçenekler var. Baharatı ve acıyı seviyor, acının dereceleri önemli. Şarabından likörüne,
meyve özlerinden şuruplarına içecekleri de zengin.
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Uzun süredir kentli,
Binlerce yıl hem dini hem ticari merkez olmuş,
Felsefe ekolleri kurulmuş,
Adına kurulan bir akademiden söz edilen,
Bugüne değin süren el sanatları ile ünlenmiş,
Çağdaş şehircilik anlayışını etkileyen,
Bildiğimiz formda ilk mobilyanın üretildiği uygarlıklarla,
Mısır ve Mezopotamya ile yakın ilişkileri olan,
Antik yollarının buluştuğu Antakya’da,
El Yapımı Mobilya’nın ve
Mobilyacılığın izini sürmeye başlıyoruz,
Buyurun!
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Sözlü ve Yazılı Kaynaklara Göre
Antakya Mobilyası’nın Tarihi
Mobilya bir uygarlığın, kentin coğrafi durumunu, siyasi gücünü ve ekonomik durumunu,
ticari ve diplomatik ilişkilerini, var olan el sanatlarını, yaşanan sanat akımlarını ve nihai olarak
kültürel zenginliği ifşa eder. Örneğin, Anadolu’daki örnek ev içi, Çatalhöyük’te karşımıza çıkar.
Çatalhöyük’te rastlanan hayvan boynuzları ile yapılan süslemeler, taş divanlar ve ahşap bir
merdivenle inildiği varsayılan ev; mekân ve insan ilişkisi açısından kayda değer veriler sunar,
mobilya ve bezeme işlevselliği ile ön plana çıkar. Zaman içinde toplumsal hiyerarşinin doğması
ve yerleşik düzenin kentlere evrilmesiyle mobilya prestij ve gücün simgesi haline gelir. Böylece
mobilya Çatalhöyük evinden çıkar ve sarayların, mabetlerin ihtişamlı mekânlarını süsler.

Çatalhöyük
Evi İçi Taş Divan,
Merdiven

Zenginlik ve
gösteriş simgesi
haline gelen mobilyalar.
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Bildiğimiz formu ile mobilya Mısır’da başlar, Mezopotamya’da
önemi artar, Helenistik dönemde belli bir estetiğe bürünür. Antakya
tarihsel arka planda özetlendiği üzere konumu itibarıyla tüm bu
merkezler ile etkileşim halindedir.

Mısır’dan Yunan Sanatına Mobilya
Mısır’da Eski Krallık Dönemi’nde başlarda basit yapılı, deri kaplı,
katlanabilen tabureler bulunurken Orta Krallık Dönemi’nde
işlenmiş ağaç sandalyeler, boğa ve aslan figürleri olan yataklar
bulunmaktadır. Yeni Krallık’ta ise gösterişli mobilyalara
rastlanmaktadır. Sümerlerin, Akadların ve Asurluların yaşadığı, Fırat
ve Dicle arasında kalan bölge olan Mezopotamya’da büyük, çok
işlemeli ve daha çok metalden yapılmış mobilyalar kullanılmıştır.
Bugün Anadolu’da buluntu olarak, mobilya sanatına ilişkin bilgi
vermesi açısından özel bir önem taşıyan Frigya Krallığı’na ait
mezarlarda rastlanan ağaç mobilyalar titiz bir işçilikle yapılmıştır.
Bulunan mobilyalar daha çok ceviz ve ardıçtan yapılmış olmakla
beraber sedir, porsuk ve şimşirden yapılmış yataklara da
rastlanmıştır. Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarından elde
edilen bilgilere göre Eski Mısır sanatının etkisinde kalan Yunan
mobilyaları; tabure, masa, sandalye, yatak gibi oturma ve yatma
amaçlı, genellikle basit, sıradan eşyalardır. Mobilyada ahşap
malzemenin yanı sıra metal, özellikle bronz kullanılmıştır. Yunan
mobilya sanatında üç ayaklı sehpalar, arkalıklı sandalyeler ve
altın işlemeler önemli olup, özellikle sandalyelerdeki ölçü, oran ve
biçimler günümüz sandalyelerine benzemektedir.

Mısır’ın kullandığı
mobilyaları gösteren
duvar bezemesi.

Sümer, Akad ve Asurlular
gösterişli mobilyalar kullandılar,
bunun göstergesi olan
kabartmalara bir örnek.
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Bu kente gelip de, arkeolog olmasının yanı sıra uzunca bir dönem Ortodoks
cemaatinin başkanlığını yapan, 350 yıldır buralı bir ailenin üyesi olan Jozef Naseh’le
tanışıp kent hakkında konuşmadıysanız bilgileriniz ve değerlendirmeleriniz eksik kalacaktır.
Biz bu hataya düşmedik ve ziyaret ettik kendisini. Onun anlatımı ile Antakya Mobilyası’nın
geçmişini ve ilk ustalarını keşfetmemiz mümkün oldu.

Jozef Naseh, Arkeolog

Arkeolog Jozef Naseh: “Mısır ve Hitit sanatı ile etkileşim var”
“Bezemek, bezenmek deyince, mimariye ve mobilyaya varmadan, 41 bin yıl önce burada ele
geçen insan kemikleriyle birlikte bulunan kolye geliyor aklıma. Çene kemiğinden kadın olduğu öne
sürülebilecek olan bu insan, ilk Antakyalı olarak süslenmiş, kolye takmış ve böylece statü kazanmış...
Amik Ovası üzerindeki höyükler, mağaralardaki buluntular, burada koloniler halinde de olsa yaşam
izlerini ortaya koyuyor. Planlı tarım yapılmış bu ovada. Seleukos’larla metropol olmaya aday bir
kent kuruluyor. Tüm diğer Helenistik kentler gibi hem ticaret hem de güvenlik düşünülerek dağa
yaslanmış nehir yatağına inşa ediliyor. Bölgesel olarak denizden uzak tek liman kenti Antakya.
Şimdi Vakıflı Han’ın bulunduğu alan limandı. Yani Akdeniz’in en uç noktası... Ayrıca antik dönemdeki
ticaret yolunun, İpek Yolu’nun ucunda. Bakın mozaiklere; kültür mantarı var, demek ki Uzakdoğu
ile ilişkileri var, İpek Yolu boyunca bulunan uygarlıkların mobilyaları ile tanışması tesadüf değil.
Üstelik Uzakdoğu ve Mısır’la olan etkileşim daha Seleukoslar gelmeden; Hitit ve Asurlar zamanında
var... Antakya’da okaliptüs ve ceviz yetişiyor. İşlenebilen ve dayanıklı ağaçlar bunlar. Demek ki bu
topraklarda marangozluk ve mobilyacılık da var. Hitit ile Mısır’la ilişkiler var. Burada temel unsur
Hititlerin bilgi taşıyıcı özellikleri, onlar da Mısır’la etkileşim halindeler. Mobilya konusunda böyle
bir etkileşim mümkündür. Ne demiştik, Antakya’da ceviz ve okaliptüs yetişiyor. Tahtlar muhtemelen
sedir ağacından yapılıyordu. 40-60 metre uzunluğunda ağaçlar bunlar... Adeta tanrısal; taht da
ancak böyle bir ağaçtan yapılabilir. Bunlar nereden geliyor? Lübnan’dan geliyor elbette. Karadan
gelebilir ama 400 küsur km uzaklıkta ve taşıma maliyeti yüksek. Peki nasıl taşındı? Bir varsayıma
göre deniz yoluyla. O zaman tekneler 17 km gidebiliyor. Tomtomcuların çaldığı ritimle kürek çeken
10 kişi tekneleri hareket ettiriyor. Buradan Al-Mina’ya, oradan Lübnan’a… Bakın her 17 km’de bir
liman kenti vardır. Diğer bir olasılık, sedirlerin Asi’nin üzerinde taşınması. El-Beka Çukuru’ndan çıkar
Asi, buraya kadar gelir. Şimdiki haline bakmayın, nehir o zaman çok görkemli akıyor. Küçük tonajlı
teknelerin arkasına bile bağlanabilir bu ağaçlar. Özetle her durumda tahtların, ihtişamlı saraylarda
kullanılan mobilyaların yapıldığı sedir ağaçları buraya geliyor ve burada işleniyor.”
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Balık ve ördeklerle tasvir edilen
mantar mozaik detayı.
Mozaik Hatay Müzesi’nde
bulunuyor.

Tahtların yapıldığı tarihi
sedir ağacı. Bu ağaç Beyrut
Müzesi’nde çekildi. (Kenan
Yurttagül Arşivi)

Lübnan’da hâlâ devasa sedir ağaçları yetişiyor.
(Kenan Yurttagül Arşivi)
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Hitit Kralı II. Şuppiluliuma’nın
(veya başka bir kişinin) olası
tahtının / sandalyesinin resmedildiği
bazalt fragmanların fotoğrafları
(Tell-Tayinat Kazı Arşivi)

46

Jozef Naseh’e son yıllarda bölgede yapılan kazılarda, özellikle
mobilyaya ilişkin veri olup olmadığını sorduğumuzda; “Kazılarda
doğrudan bir mobilya parçası çıkmamış olabilir. Çünkü ağaç yanar,
çürür veya katran olarak ortaya çıkar. Ancak bu kadar uygarlığın olduğu
bir coğrafyada taht veya mobilya mutlaka yapılmıştır” cevabını verdi.
Biz kitabı yayına hazırlarken, Tell-Tayinat’ı kazan Kanadalı
Arkeolog Prof. Dr. Timothy P. Harrison’un bize ulaştırdığı, bazalttan
yapılan fragman bu varsayımı destekliyor.
Fotoğrafta görünen bazalt parçalarda, kral tahta oturuyor.
Bu gösteriyor ki, bu topraklarda Demir Çağı’nda krallar tahtlarda
oturuyordu ve bunu yapan ustalar vardı. Arkeolog Timothy Harrison’un
2012’de bulunan heykel ve sütun altlığı için yaptığı açıklama,
varsayımımızın ardındaki sanatsal ve kültürel çerçeveyi anlatıyor:
“Tell-Tayinat’taki heykel ve sütun altlığı Geç Hitit Dönemi yerel heykel
geleneğini yansıtırken; Tunç Çağı imparatorluk güçlerinin çöküşünü
takiben, İÖ 2. binyılın sonunda, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan Demir
Çağı kültürlerinin yaratıcı özelliklerini ve kültürel gelişmişliğini de
açıkça gösterir nitelikte. Anadolu Suriye bölgesindeki Geç Hitit
beyliklerinin kale girişlerindeki büyük insan ve aslan heykelleri ile
sfenkslerin varlığı, onların sınır bölgelerindeki sembolik rollerini
vurgulayan Tunç Çağı Hitit geleneğine ve kralın, toplumun kutsal
koruyucusu ya da kapı muhafızı rolünün Demir Çağı’nda da devam
ettiğinin göstergesi. İÖ 9 ve 8. yüzyıllarda, kabartmalarla bezenen
kapılar, hanedan geçit törenlerine ve yönetici sınıfın gücünün
meşrulaştırılmasına hizmet eder duruma gelmişlerdi. Kapı kabartmaları
kralın bu dünya ve öteki dünya arasındaki rehberliğini ve yol
göstericiliğini anlatmaktaydı.”
Bölgede uzun yıllardır kazılar yapan Arkeolog Hatice Pamir’in
şu saptaması önemli: “Seleukoslar Dönemi’ne gelindiğinde; Hint
ve Uzakdoğu’dan getirilen malların Basra Körfezi’ne ve Fırat Vadisi
ile Suriye içlerine, buradan da Asi yoluyla ulaştırıldığı, Doğu ve
Uzakdoğu’dan gelen hammaddelerin de işlendiği ve Seleukeia Pieria
limanı üzerinden batıya sevk edildiği bir üretim merkezi niteliğine
sahip olur Antakya.”
Ne diyordu Orta Deniz’in Yapımı kitabında Broodbank: “İncelikli
zanaat işleri ve ticaret, diğer önemli zenginlik yaratma faaliyetlerini
oluşturuyordu; (Doğu Akdeniz’de) istilaların yağmaları bu bakımdan
maddi kalıntıların metinsel kalıntılardan zayıf olmasına yol açmıştır.
Mısır ve Doğu Akdeniz arasındaki etkileşimi gösteren ipuçları taş
kâseler; taş, metal, ahşap, hayvan dişleri, kemik ve deniz kabuğundan
yapılmış çok amaçlı figür ve mobilya parçaları yer alır. Sonraki
dönemlerde kraliyet mektuplarına eşlik eden eşyalar arasında özellikle
de süslü mobilyalar, savaş arabaları ve değerli metal kapları bu
eşyalar arasında sayabiliriz.” (Broodbank, 2016)

Fildişi Yatak Başı
Roma Dönemi’nde mobilyaların ihtişamı artar; yönetici ve ruhban sınıfının kullanımına sunulur ve
bulunduğu coğrafyaya göre farklı sanatsal/yerel akımlardan etkilense de İmparatorluğun izlerini taşır.
Bizans’ta da bu etki sürer, bu dönemde ise Doğu motifleri, formları etkili olur. Tarihsel arka planda
özetlendiği üzere, Romalıların eline geçen Antakya, olimpiyatların yapıldığı, İskenderiye ve Roma ile
yarışan bir kent haline gelir. Bugün Hatay Müzesi’nde sergilenen mozaikler, yapılan evlerin ihtişamını
gözler önüne serer. İşte bu evlerde muhtemelen zemin bezemelerindeki gibi ince bir zevke sahip
mobilyalar kullanılmıştır.

Ağaç, Taş, Metal, Fildişi
Roma mobilya sanatında esas mobilya tipleri olan yatak, divan,
sandalye, masa ve küçük sandıklara ek olarak duvar dolapları da gelişmiştir.
Açılıp kapanabilir tabureler, geniş divanlar, geniş ve uzun kolların dayanabildiği
koltuklar önem kazanmıştır. Karyolanın ayakucu ile baş yastığı kaldırılmış,
uyuma dışında oturma, dinlenme ve yemek amaçları için de kullanılmıştır.
Roma sanatı Yunan sanatının bir uzantısıdır. Mobilya kasaları genellikle ahşap,
metal ve taş süslemeli, ayaklar gümüş ve fildişi kakmadır. Mobilya yapımında
tunç ve bronz da kullanılmıştır. Aşırı süsleme anlayışı mobilyaya da yansımış
ve her mobilya anıtsal bir görünüm almıştır. Bizanslıların mobilya sanatı, Roma
sanatının bir devamı niteliğindedir. Doğu sanatının etkisi de görülmektedir.
Mobilya formları oldukça basit olmakla beraber, Doğu sanatının etkisinde
kalması nedeni ile çok süslü bir görünümdedir.

Jozef Naseh kentte dilden dile dolaşan bir hikâyeyi anlatıyor bize. Bu anlatım Roma Dönemi’nden
kalan bir yatağın kentteki varlığını kanıtlıyor: “Fransızlar döneminde askeri doktor olan Mösyö Alber
altından yapıldığı söylenen bir yatak başı satmış burada. Muhtemelen Roma Dönemi’nden kalma bir yatakta
kullanılan fildişi başlıklardan biri sözü edilen. Bunun altın bir baş olma olasılığı pek yok. Ben fildişi olduğunu
varsayıyorum. Zira fildişi yandığında altın görünümü alır. Taşı yontan usta fildişini de yontabilir, aynı usta
ağaca da şekil verebilir.”
Jozef Naseh’e sormadan edemiyoruz: Peki, ilk ustalar kim/kimler? “Yerleşik düzenle birlikte ev
yapımında ahşap doğrama kullanılıyor. Marangozlar var. Tabii bu arada taş ustalığı tarihin ilk çağlarından
beri var. Bugünkü ahşap oymacılığının muhtemelen ilk ustaları taş oyma ustaları. Antakyalı taş ustalarının
ilk ustaları Lübnan’dan gelen Dionysos işçileri, Ege kıyısındakilerin aksine emekçi insanlar bunlar. Yahudiler,
yeni Hıristiyanlar, Hıristiyanlaşan paganlar var burada. Antakya’da Kıbrıslı Zenon’un etkisi ile Stoa Okulu
kuruluyor, doğa yorumlanıyor ve felsefe gelişiyor. Olimpiyatların düzenlendiği bir metropol burası. Roma,
Antakya ve İskenderiye; dönemin metropolleri. Pers ve Helen kültürleri burada karşılaşıyor. Mitra kültürü
de var. Bunların tümü yeni bir dinin olgunlaşmasına katkı sağlıyor. Bu kültürel zenginlik ve geçişler,
etkileşimler sanatı doğuruyor Antakya’da. Taş yontan eller ustalaşıyor. Neccar kim? Bugün Habib-i Neccar
Camii’nin olduğu yer, Roma Dönemi’nin kült yeri. Mitra tapınağı, sonra Hıristiyanlık mabedi buranın üzerine
kurulmuş, sonra Müslümanlar cami yapmış. Uygarlığın gelişmesi hep böyle oluyor. Bir topluluğun mabedini
ele geçirince halkı da ele geçirirsiniz. Mitra öğretisinde yetkinleşmek ve yontu var. Neccar’a dönelim, ne
yapıyor, yontuyor. Yontu insanı yontmak, şekil vermektir. Dionysos işçileri Hıristiyan ustalara aktarmışlardır
bildiklerini. Sonra Fransızlar buraya gelince bizim dip tarihimizden bildiğimiz Akdeniz kültürünü hatırlattılar.
Onlar da Alevi ustaları devşirdiler ve Müslüman ustalar da çıkmaya başladı muhtemelen. Önce taş, sonra
ahşap yontunun Müslüman ustalara devri 1900’lü yıllarda olmuştur muhtemelen.”
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İslamiyet’le Yalın Formlara Dönüş
Türk-İslam sanatı; ev içi kullanılan mobilyada sade, minimalist formlara yönelir. Bu dönemde
öne çıkanlar, dini yapılar ve saraylarda bulunan mimari elemanlardaki ihtişamlı ahşap işçiliği ve
oyma sanatı ile sınırlı kalır. Osmanlı’da yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa
Mimarlar Ocağı’nda yetişen Mimar Sinan’ın mimarlıktan önce marangozluk öğrendiği düşünülürse,
Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır.

Bugün Hatay Mimarlar
Odası’nın çalışmalarını
sürdürdüğü tarihi Antakya
evinin iç bezemesi.

Türk - İslam Mobilyaları
Türk devletlerinden özellikle Gaznelilerde (10-12. yüzyıl) dekoratif sanatlar
çeşitlenmiştir. Selçuklularda ağaç malzemeden yapılan eserler arasında titizce
işlenmiş oyma ve kakmalı mihrap, minber, rahle, kapı ve pencereler görülmektedir.
İnsan ve hayvan resim ve şekilleri yerine çiçeklere ve geometrik motiflere
rastlanmaktadır. En karakteristik motifler birbirini kesen üçgen ve yıldızların
oluşturduğu geometrik süslemelerdir. Türklerin Anadolu’ya getirdikleri teknik
ve üsluplar yerli bezeme kaynakları ile yeni bir sentez oluşturmuştur. Bitkisel ve
geometrik süslemede, özellikle rumi dam ve kıvrımlar arasındaki palmetler ve yarım
palmet motifleri kullanılır. 15. yüzyıl sonlarına doğru Ehl-i Hiref ve Hassa Mimarlar
Ocağı gibi mesleki örgütlenmeler ortaya çıkar ve bu meslek grupları özellikle
ahşap işçiliğinin sanat olarak ortaya çıkmasında etkili olur. Osmanlı Dönemi’nde
Selçuklularda kullanılan rumi ve palmetlere hatayi ve natüralist çiçek formları eklenir.
(Güneş, 2012) Ortaçağ Arap sanatında da mobilyaya az rastlanmakta, Endülüs’te
arabesk süslemeli bazı kanepeler, alçak masalar ve duvar rafları görülmektedir.
Osmanlıların son dönemlerine kadar masa, sandalye, büfe, komodin gibi mobilya
türlerinin geniş kullanımı görülmemiştir. Daha çok alçak sedirlere oturulmuş, yer
sofralarında yemek yenmiş ve duvarların üst kısımlarına dizilmiş yarı kapalı raflar,
ağaç malzemeden yapılmış, gömme dolaplar kullanılmıştır. 14. yüzyılda Osmanlılarda
Edirnekâri (Edirneli ustalara özgü ağaç işleme sanatı) gibi değişik karakterde
mobilyaların yapımına başlanmış; özellikle sandık, rahle, kavukluk, yüklük kapakları
ve tavan gibi ağaç malzeme üzerine boyalarla süsler ve çeşitli motifler yapılmıştır.
Muhtemelen benzeri bir gelişme Antakya’da yaşanır. Antakya evlerinde yapılan ahşap
oymalar, kökboyası ile yapılan süslemeler bu döneme denk gelir. Yeniçağın başında
Osmanlı saray ve konaklarında Batı’dan ithal edilmiş mobilyalar yer almıştır.
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Osmanlı sarayından
bir divan.

Geleneksel Antakya evlerinde dış mekâna olduğu kadar iç mekâna da önem verilmiştir. “Oda” konut
içinde geçebilecek her türlü eylemi barındırabilecek niteliktedir. Donatıların birden çok işlevi olması veya
taşınabilir niteliği, mekânın çok amaçlı kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Ahşap ve taş oymanın
uyum içinde kullanıldığı evlerdeki iç mekânlarda oturma, yatma, yeme içme eylemleri gerçekleştirilebilir.
Kısacası, Antakya evlerinde oda kavramı birçok işlevle yüklü olup, sabit ve hareketli donatılar bu işlevleri
yerine getirebilecek şekilde seçilmiş ve kullanılmıştır. Tüm bu donatılar, mimari unsurlar ince bir işçilikle
bezenmiştir. Kökboya ile boyanmış ahşap işçiliğinin yanı sıra, ahşap oymacılığın örneklerine rastlanır.
Hatta Antik Camevi/Antakya Cam Müzesi’nde geleneksel cam üfleme sanatını sürdürülen Şadi
Asfuroğlu’nun belirtiği üzere, ahşap doğramalarda camın da kullanıldığına rastlanmıştır.

Antakya ev içi koltuklar, bugün Antakyalı herkesin ilk
hatırladığı formlar.
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Arkeolog Kenan Yurttagül: “O zamanlar
sipariş üzerine, senin için yapılırdı mobilya”
Antakya’da doğup büyümüş, tıpkı Jozef Naseh gibi üniversite yıllarında kent
dışına çıkarak arkeoloji tahsil etmiş Kenan Yurttagül’e soruyoruz: Sizin çocukluğunuzda
evler nasıldı ve mobilya var mıydı? “Bizim ve akrabalarımızın evleri eski Antakya
evlerindendi. Yaşadığımız ev şimdi otel oldu. İki katlıydı evler, sokakla ilişkileri azdı.
Giriş kapısından havuş denilen ve eski evlerin neşesi olan avluya girilirdi. Bu mekân evin
büyüklüğü ne olursa olsun ana mekân niteliğindeydi. Hemen her evin avlusunda bir havuz
bulunurdu. Hatırlıyorum, benim çocukluğumda bu havuzların fıskiyelerine rengârenk pinpon
topları konurdu. Odalarda ahşap süslemeler vardı; bazı evlerde kökboyası ile yapılan
süsler, bazılarında ise ahşap oymalar. Odalardaki ahşap yüklüklere yer yatakları, yorganlar
konulurdu. Dolaplar olurdu, kapaklı; hatta bu kapaklı dolapların bazılarından gizli, dar bir
merdivenle üst kata çıkılırdı. Divan-sedirlerin bulunduğu evlerdi bunlar. Annemin yatak
odası cevizdi, el yapımı süslemeli ceviz mobilyasını hâlâ kullanıyoruz. Bu büyük evlerdeki
divanlarda samandan yapılan yastıklar kullanılırdı. Aslında daha küçük evlere çıkınca
mobilya ihtiyacı ortaya çıktı. İşte o zamanlar sipariş üzerine yapılırdı mobilyalar; gidersin,
sana seçenekler sunulur, seçersin rengini, kadifesini; senin için yapılırdı mobilya.”
Jozef Naseh’e göre Fransızlar Antakyalılara tarihlerindeki formları, Akdeniz
uygarlıklarına has formları ve desenleri anımsattılar: “Bakın buradaki evlere; Fransa’dan
Tunus’a kadar tüm Akdeniz’de görülen evlere benzer, ortak payda Akdeniz kültürüdür. Yeni
bir yaşam türü ortaya çıkarıyorlar burada, hem ev mimarisinde hem de mobilyasında... Bu
etkileşim ilk olarak zengin Hıristiyan, Müslüman evlerinde kendini gösterir. Fransızlarla
birlikte Josephine koltuk, şezlong, chez-morris derken mobilyalar üretilmeye başlandı
veya yurtdışından geldi. Aslında biliyorsunuz, bunların hepsi ana formlarını Roma’dan
alırlar, Josephine koltuk da, şezlong da... Antakya’da eskiden hazır mobilya yok, oğlunukızını evlendireceksin, aylar önce gidiyorsun ustaya, anlatıyorsun. Usta yapıyor. Figürler
yekpareydi, zanaat yönünden en yüksek noktada çalışırdı ustalar.” Bu anlatım, aklımızı
açıyor adeta. Antakya Lahdi’ne bakıyoruz. Formun mobilya olduğunda Josephine’e
dönüştüğünü, şezlong ve chez-morris’lere evrilebileceğini düşünüyoruz.
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Antakya Lahdi 1993’te
yapılan bir temel kazısında
tesadüfen bulunmuş. MS 3.
yüzyıla tarihleniyor. Sidemara
(sütunlu) tipine örnek olan lahit,
mermerden yapılmış yekpare
bir form olup, günümüze kadar
zarar görmeden gelebilmiş
süslemeleriyle eşsiz güzellikte bir
eserdir. Bugün Hatay Arkeoloji
Müzesi’nde sergileniyor. Lahdin
üst kısmında yer alan ve sadece
bir bölümü kalmış olan insan
figürü, Josephine koltuğa
benzeyen bir divan/yatakta
oturuyor.

Josephine koltuk
bugün hâlâ üretiliyor.
Klasik, neoklasik ve
modern formlarda yapılıyor.

Chez-morris koltuk hemen
hemen tüm eski Antakya
evlerinde kullanılmış. Formun
Fransızlarla birlikte kente geldiği
düşünülüyor. Bu form, oturma
şekline göre ayarlanabiliyor.
Kentte bu tip koltuğa hâlâ
rastlayabilirsiniz ama antika
olanları bulmak artık zor, ancak
yaptırabilirsiniz.
Chez-morris’in oturma şekline
göre ayarlanmasına yardımcı
olan mekanizma.
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Neccarlar Uzun Çarşı’da Çalışıyor
İslam Ansiklopedisi’ne göre Antakya´da 1710´da yapılan bir sayımda şehirde çeşitli
işlerle uğraşan yapı ustasından kuyumcuya, terziden dokumacıya, taşçıdan kasaba,
pek çok mahalli ihtiyaçları karşılayan 1161 esnaf tespit edilmişti. Esnaf, Cumhuriyet
Dönemi’ne kadar loncalar halinde teşkilatlanmıştı. Şehri boydan boya kesen cadde
ile nehir arasında kalan kısmın orta yerindeki çarşı, Uzun Çarşı’dan başlar, köprüye
uzanırdı. Çarşı kuzeye doğru üç paralel cadde ile köprüye ulaşır; en soldaki, Uzun
Çarşı’nın devamı olan cadde üzerinde kunduracılar, nalburlar, terziler, neccarlar; ikinci
paralel caddede tenekeciler, manifaturacılar; sol taraftaki handa ise kuyumcu ve
tuhafiyeciler bulunurdu.

Eski kartpostallardan birinde Antakya.

Günlük Yaşam

52

Roma Köprüsü’ne üstten bakış.

Asi Irmağı kenarındaki su dolabı.

1920, Ermeni kadınlar.
(Kaynak: Antakya Tarihi Bibliyografyası)

Antakya, 1913.
(Kaynak: Antakya
Tarihi Bibliyografyası)
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20 Ekim 1940 tarihinde yapılan ilk nüfus sayımına göre kentte 26.939 kişi yaşar. Bu dönemde
Antakya’nın verimli tarım alanlarında pamuk, zeytin, buğday, meyve ve sebze yetiştirilir. Bunun yanında
zeytinyağı, sabun, çırçır ve dokuma atölyeleri ile ayakkabı ve mobilya imalathanelerinden bahsedilir.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ
1930-1950 yılları arasında kentte gündelik yaşam

Gemilere yükleme yapılıyor;
o zamanlar araçların plakaları
mevki adları ile yapılırmış.

Aşağıdaki iki fotoğraf: Yayıkçılar
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Jozef Naseh: “19. yüzyılda bölgede
kimlikçi milliyetçilik ortaya çıktı. Fransız
İhtilali’nin tetiklediği bu durum Osmanlı’yı
da etkiledi. Antakya’da bu durum iletişim
halindeki meslek erbabının, Uzun Çarşı
esnafının olumlu ilişkileri sayesinde
etkili olmadı. “

Bakırcılar

Tütün Pazarı
(Kaynak:
Antakya Tarihi
Bibliyografyası)

Zeytinyağı
üretimi.
(Kaynak:
Antakya Tarihi
Bibliyografyası)

Kurtuluş Caddesi

Kurtuluş Caddesi’nde yürüyüş.
(Kaynak: Antakya Tarihi Bibliyografyası)
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Ferit Bilen,
yaşayan en eski
mobilya ustalarından.
Bizlere evini açtı ve kendisi
gibi sapasağlam ceviz
mobilyalarında
konuk etti.

Ferit Bilen:
“Yürek, emek ve zaman ister o mobilyaları yapmak”
Eski dönemlerin yaşayan tanığı, mobilya ustası Ferit Bilen’e başvuruyoruz. “Şu gördüğünüz mobilya,” diyerek
başlıyor, evdeki oturma takımını, yemek masasını ve sehpaları göstererek; “60 küsur senelik ceviz ağacından. Her şeyini
ben yaptım. 1928’de doğdum. Doğma büyüme Antakyalıyım. Babam cami imamı, annem ev kadınıydı. Kabaltı Sermaye
Camii’nin orada otururduk. Dağ dibinde evimiz vardı daha önce, süslemeli bir evdi. Altı kardeştik. Liseye kadar okudum.
1945 yılında, 17 yaşındayken ağabeylerimin yanında başladım mobilyacılığa. Muhtelif ustaların elinde yetiştik. Osman
Saplama, oymacıydı mesela; Mustafa Emir ile çalıştık, namı diğer Şaftur, sonra ortak olduk onunla. O zamanın ustaları
mobilyayı ayırmazlardı; iskeleti, döşemeyi, oymayı, hepsini yaparlardı. Harp seneleri; bir pantolon, bir yemeni giyerdik
ayağımıza, iş yok para yok. Neyse, ağabeylerimden biri kunduracılık yaptı da ayağımız ayakkabı gördü. Lise birden alıp
ağabeylerimin yanına mesleğe koydular. Ben o zaman, dedim ya harp zamanı, para yok harçlık yok, küçücük kalemleri
kamışa geçirir, öyle yazardık deftere. Okumuş olmakla olmamak arasındaki farkı bilmiyorum, öyle olur sanıyorum,
okuldayken mesleğe başlanır. Çırak olarak başladım. Askere gittim. 2,5 sene askerlik yaptım. Kıta çavuşuydum. Kore’ye
giden ilk birliği yetiştirdim. Uçak onardım. Alman harbinden kalmıştı o uçaklar, onların ahşap gövdelerini onarırdım.
Askerden döndüm ve dükkânımı açtım. Sanat okuluna devam ettim bu arada. O zamanlar sipariş mobilya yapılırdı.
Komple bir evin mobilyalarını yapardık, bugünün parasıyla 3500-4000’e mal olurdu bütün bir ev mobilyası. Hemen
hemen tüm Türkiye’de mobilyalarım var benim. Çıraklarım, kalfalarım oldu... Bu memlekete 1938’den önce Fransızların
çok iyiliği var. Chez-morris vardı, arkası mekanizmalı. O zaman buradaki mobilyacılık gelişti. Ustalar gelen mobilyaları,
modelleri geliştirdiler. Örnek çıkardılar. 1950’den sonra da İstanbul’dan modeller geldi. 1946-47’de Antakya, İzmir
Fuarı’nda iki sene üst üste birincilik aldı. Şimdi ustalara şunu yap desen yapmazlar, makine var. O emeği verecek sabır
ve zaman yok. Yürek, emek ve zaman ister o mobilyaları yapmak. O zaman imkân yoktu. Memleket küçüktü, 35 bin nüfus
vardı. Meslekte 1945’ten 1988’e kadar çalıştım. 1953’te evlendim. İki oğlumuz var. Okudular. Oğullarım evlenirken de
tüm mobilyalarını ben yaptım, hâlâ kullanıyorlar.”
Evinin yatak odasında kendi elinden çıkan ceviz dolabı, altı
ay takip ederek evlenmeye ikna ettiği eşine yaptığı ceviz sandığı
göstererek şöyle diyor: “Bugün ustalar bu sandığı yapsın, elini
öpeceğim. O malzemeyi bulamaz, yapılış şeklini bilmez. İktisadi
durum bunları başka tarafa götürdü. Bir yatak odası 25 günde
çıkardı bizim zamanımızda. 25 günde 25 tane yatak odası çıkıyor
şimdi. Çırakların yapacağı işleri onlara verir, çalışırdık. Ben çok
usta yetiştirdim. Emeklilik sonrası hiçbir şey yapmıyorum. Şimdiki
genç arkadaşlarla, mobilyacılarla kooperatifte çalıştık beraber.
Şimdi hanımın emrinde çalışıyorum. Tavla oynarım, akşamları
arkadaşlarla buluşuruz.”
Bilen çifti, 63 senedir birlikteler.
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Eski ustaları soruyoruz: “Taş oymacılığını Hıristiyanlar yapıyordu. Eskiden evlerin tümü el işçiliğiyle yapılırdı;
hayran kalırsınız. Marangozmuş… Bizim kökümüz ta neccarlığa dayanır, marangozluğa yani. Marangoz ve mobilyacı
ayrılır sonra. Ustaların çoğu rahmetli oldu. Bazı ustalar buradan gittiler. Ankara ve İstanbul’daki ustaların iyileri hep
buradan gitmedir. Hannah veya Hammet usta, her iş gelirdi elinden, çok önceleri yaşamış, öyle anlatırlar. Ali Çağlar
usta yakında vefat etti. Naci usta vardı, İskenderun’a gitti. Ekrem usta vardı, ud çalardı.”
Konuşma arasında ahşap oyma takımlarını Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi’nde sergilenmek üzere
Oda’ya verdiğini öğreniyoruz. Söz takımlardan açılınca mobilya yapım teknikleri hakkında bilgi veriyor: “Ben çizerim
biraz. Kalemim vardır iyi kötü. Boya hariç tüm işlemleri yapardım. Cilayı gomalak ile yapardık. Özlüyorum o günleri.
Sabahleyin güneş doğmadan başlar, güneş battıktan sonra işi bırakırdık. Böyle makineler, imkânlar yoktu. Sıcak tutkal
kullanırdık, soğuyunca yapışmaz. Şimdiki gibi değil. Planya 1948’den sonra geldi. Oymaları elimizle yapardık.”
Odadaki ceviz sandığı göstererek, köşelerin geçişini anlatıyor: “Sandık ceviz, ağaç oymayı elimle yaptım. Geçirme
şeklinin ismi ‘aşık geçme’. Birbirine geçer. Bu sandıkta tek bir çivi yok. Bunu hanıma yaptık, nişanlıyken yaptım.”
Yatak odasından ayrılıp hole yöneldiğimizde evin girişindeki büyük boy aynasını görüyoruz: “130 senelik bir ayna.
Halep’ten gelmiş, Halep işi. El yapımı. Annemin çeyizinden kalma. Natürel ağacı kullanmışlar, tacında palamut ve
kuşlar var.”
Söyleşiyi bitirip ayrılırken gözümüz parmağına ilişiyor, baktığımızı
fark edip sormadan anlatıyor: “Mesleğe başladığım günden bugüne
kadar kimseyi incitmedim. Bu da mesleğimin hatırası; parmağım
planyada koptu. Ne derler, mobilyacının derisi işe yaramaz!”
Ferit Bilen’in de içinde olduğu mobilyacı esnafı 1967’de kooperatif
kurar ve esnaf sitesinin kuruluşunu gerçekleştirir 1994’te. Bugünlerde
İhtisas Sanayi Sitesi kurma faaliyetini yürütüyor kentin mobilyacıları.
Kasım 2017’de ilk mobilya fuarını gerçekleştirdiler.
Mobilyacılar sitesinde yaptığımız söyleşilerde, Mustafa Ali Çağlar,
Ali Pehlivan isimlerini öğreniyoruz. Ustaların ustası Hannah ustadan
bahsediliyor yine. Hem taş ve ahşap oyması yaptığını, elinden her iş
geldiğini ve çok becerikli olduğunu hatırlıyorlar.
Tekrar uğruyoruz Jozef Naseh’in yanına ve Hannah ustayı nasıl
bulabileceğimize ilişkin ipucu arıyoruz: “Hannah usta Ermeni olabilir.
Buralı ilk ustalar Ortodoks Hıristiyan ustalar. Diyonysos işçilerinden
el almış olabilirler. Hannah usta ise Anadolu Ermeni sanatının bilgi ve
kültürünü buradaki el işçiliğine taşımıştır.”
Ferit Bey’in annesinin çeyizindeki ayna,
evin baş köşesinde duruyor.
Halep aynası diyor Ferit Bey,
Halep’ten gelmiş.

Antakyalılar da mobilya
almayı ve değiştirmeyi seviyor.
Resimdeki zigon sehpa en çok
kullanılan mobilya aksesuarı.
Bu arada firmaların en büyük
ihracat kalemlerinden biri
de, özellikle Arap ülkelerine
gönderilen zigon sehpalar.
Ahşap yalın formların yanında;
oymalı, sedefli, gösterişli
versiyonlar da
alıcı buluyor.
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2012’de basılan, Bülent Nakip tarafından hazırlanan Eski Antakya’dan Görünümler: Tarihsel Yapılar ve Eski
Ünlü Yerler kitabı ise geçmişte şaşırtıcı işler yapan mobilya ustalarının isimlerini ve adreslerini veriyor:
Ahmet Civelek: Hürriyet Caddesi’nde, bugünkü Levand Eczanesi’nin yanındaki dükkânda 1940-60 yılları
arasında hizmet vermiş mobilya ustası.
Hammet Yiğitbaşı: 1930-40’lı yıllarda Uzun Çarşı Caddesi’nde Ulu Cami’nin arka kapısının az ilerisinde
yer alan işyerinde sanatını icra eden mobilya ustası. Sinemada bir iki dakika gördüğü eşyanın aynısını
atölyesine girip yaptığı anlatılan usta Paris’te yapılan mobilya fuarında ve İzmir Fuarı’nda birincilikler
kazanmış. Çocukları Necip ve Şükrü Yiğitbaşı halen mesleği icra ediyor.
Mazlum Keser: 1930’lu yıllardan 60’lara kadar Uzun Çarşı’daki dükkânında hizmet vermiş. Tam bir meslek
erbabı olan Mazlum usta, girişimcilikte de öncü olmuş; kardeşi ile mobilya ihracatını gerçekleştirmiş.
1950’li yıllarda buzdolabının olmadığı dönemde bir günde yarım kalıp buz tüketen ahşap buzdolabı üretmiş.
Yaptığı mobilyalarla İzmir Fuarı’nda dereceye girmiş.
Mustafa Kınay: Uzun Çarşı Caddesi’nde Semerciler Camii’nin karşısındaki dükkânında 1950-60’lı yıllarda
yaptığı kaliteli mobilyalarla takdir kazanmış.
Mühir Dolapçıoğlu: Uzun Çarşı Caddesi 13 numarada 1938-1955 yılları arası çalışan mobilya ustası.

Ferit Bilen ve onun gibi ustaların mobilya üretmeye devam ettiği tarihlerde ve az öncesinde Doğu ile
Batı arasında mobilya üretimine ilişkin makas iyice açılır. Avrupa neredeyse mobilya sanat tarihinin ana
belirleyicisi olur. Bunun nedeni güçlenen kilise, sömürgelerle zenginleşen kıta Avrupası’nda yaşanan Rönesans
gibi değişimlerle açıklanabilir. En önemlisi Batı, ortaçağdan itibaren üretim süreçlerinde bir önceki dönemin
deneyimini kullanarak, değiştirerek ancak değerlendirerek ve yenilikçiliğe açık olmayı başararak büyümüştür.

Avrupa Mobilya Sanatını Belirliyor*
Anadolu’da ve Antakya’da mobilya üretimi ve kullanımı açısından ortaçağ sonrasında yaşanan sadeliğe
karşın, Avrupa’da dinin de etkisi ile Roman mobilya sanatı doğar. Büyük, şatafatlı ve ağır mobilyalar,
işlevsellik ve rahatlıktan uzak, gösteriş amaçlı kullanılır bir hal almıştır. Daha çok dini etkilerin ağır bastığı
bu döneme ait olup da zamanımıza kalan mobilya sayısı çok azdır. Kalanlar ise genellikle kilise, saray ve
şatolardadır. Bu nedenle konutlarda kullanılan mobilyaya pek rastlanmamaktadır. Konut içindeki mobilyalar dört
ayaklı masa, bank, sandalye, açılıp kapanır tabure ve divan ile sınırlıdır. Ağaç malzemenin işlenmesinde balta,
testere, keski, matkap, çekiç ve 12. yüzyıldan itibaren de rende kullanılmaya başlanmıştır. İtalya, Fransa ve
İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde ise ceviz ile kayın kullanılmıştır.
Ortaçağın en belirgin stili olan gotik sanatıyla yapılan oturaklı ve sağlam masif mobilyalarda,
ağaç malzeme bolca kullanılmıştır. Kalın torna ayaklar, kızak, kayıtlar ve masif tabla gotik stili taşra
mobilyası sembolüdür. 1322 yılında Augsburg’da hızarın bulunması ile tahtalar daha kolayca işlenebilmiştir.
Ağaç malzemenin birleştirilmesi ve konstrüksiyon şekillerinin 15. yüzyıldan itibaren gelişmesi ve hızarlarla
ince tahtaların elde edilebilmesiyle, gotik dönemi mobilyası daha hafif, zarif ve zengin duruma gelmiştir.
Mobilyalarda bugün alışılmış birleştirme şekilleri uygulanmış olup, gotik mobilya çağına “Meşe Çağı” da
denmektedir.
Rönesans mobilya sanatı yaklaşık bin yıl süren ortaçağın derebeylik düzenine, ekonomik yapısına
ve dine dayalı katı kültürel tutuma duyulan tepkiden doğmuştur. Bu dönemde bir ölçüde antik sanata dönüş
görülürse de, ölçülerde ve süslemede zarafet ve denge bulunmaktadır. Rönesans’ın kaynağı olan İtalya’da,
mobilyada hızlı bir gelişme görülmüş, daha çok Doğu süslemeciliğine dayanan oyma ve kabartma önem
kazanmış, dolap kapaklarına yağlı boya ile gerçek bir tablo değeri taşıyan resimler yapılmış, marangozluk ikinci
plana itilmiştir. Bu dönemde mobilyalarda meyve ağacı türleri kullanılmıştır. Yeni ve iyileştirilmiş el aletleriyle,
özellikle çeşitli rendeler ile köşelerde birleştirilen parçalara şekil verilmesi kolaylaşmış; 16. yüzyılın başlarında
kaplama kesme makinesinin bulunması, kaplama tekniğinin gelişmesini sağlamıştır. Rönesans Döneminin
sonunda, özellikle Avrupa’nın Katolik ülkelerinde dinsel konuları etkileyici bir şekilde yansıtan, tümüyle eğri
çizgilere ve bol figürlü biçim anlayışına dayanan barok sanatı doğmuştur.

* Kaynak: Mobilyasektoru.org ‘da yayımlanan metinden yararlanılmıştır.
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İki Saraylı: Barok ve Rokoko
Rönesans sanatının ince süslemeciliğine karşı, barok şaşırtıcı ve göz kamaştırıcıdır. Barok mobilya sanatının
başlıca özelliği üst görünüşlerde genellikle dairesel dönüşlü köşeler, ön ve yan görünüşlerde iç ve dış bükey
yüzeyler, çok süslü ve kıvrımlı oymalar olarak özetlenebilir. Barok sanatı Avrupa’nın Katolik ülkelerinde kolayca
benimsenmiş, Fransa’ya ise sosyal ve kültürel nedenlerle bir süre gecikmeyle, sadeleşerek girmiş; sarayın eğilimine
dönük olarak, kralların adları ile anılan Louis’ler döneminde yaygınlaşmıştır.
Rokoko üslubu ise ilk olarak Fransa’da XV. Louis döneminde benimsenmiştir. Rokoko, karışık ve dolambaçlı
çizgiler, kabartmalı yüzeyler, derin oymalar, canlı ve kontrast renkler ile göz kamaştıran bir üslup olarak mobilyaya
yansımıştır. Mobilya yüzeylerine gül ağacından kakma çiçek süsleri, lake üzerine boya ile Uzakdoğu konuları
işlenmiştir. Karyolaların yanına komodin, tuvalet masası ve değişik boyda masalar konulmaktadır. Kolçakları
kumaşla kaplı divanlar, berjer koltuklar, markiz ve şezlonglar bu dönemde ortaya çıkmıştır. 1750 yıllarına doğru
“Osmanlı” denilen sedirler, iki baş ve uçlu hasır örgülü kanepe-divanlar (turkuaz) moda olmuştur. Rokoko stili
mobilyada oyma, kabartma ve taçlar simetrik olup koltuk, kanepe, sandalyelerde oturma ve arkalık yüzeyleri için
özel kumaşlar dokunmuştur. Ağaç malzeme olarak barok dönemde kullanılanların dışında gül ağacı kullanılmıştır.

Günümüz mobilya yapımında, barok ve rokoko stillerinin abartılı biçimlerinin
uygulanması yüksek maliyetli olduğu için, daha çok XV. ve XVI. Louis stillerinin
sadeleştirilmiş biçimleri “klasik mobilya” olarak adlandırılmaktadır.

Antakya’nın mobilya
firmaları günümüzde
hem klasik hem de
neoklasik üslupta
üretim yapıyor,
ürünlerini dünyaya
ihraç ediyor.
(Koleksiyonlar
Lavinya
Mobilya’dan
alınmıştır)
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Neoklasik Stil

18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde, ekonomik nedenlerden ötürü, daha yalın mobilya tipleri
aranmaya başlamış, bunun sonucunda öncelikle Fransa ve İngiltere’de olmak üzere “Neoklasisizm” diye adlandırılan
yeni çağa ait stiller gelişme göstermiştir. Bu çağda, barok ve rokoko tarzlarının abartılı görünüşüne tepki
olarak doğan mobilya tipleri yapılmıştır. Yaklaşık 100 yıl sürmüş olan bu stil, sadeliği, zarafeti, sürekli üretime
yatkınlığı ile günümüzde de uygulanan belli başlı dört mobilya stilinin (Chippendale, Adam, Hepplewhite ve
Sheraton) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu döneme İngiltere’de “Altın Dönemi”, maun ağacı çok kullanıldığı
için “Maun Dönemi” veya “Dört Büyükler Dönemi” gibi adlar verilmektedir.

Yakınçağ:
Mobilya Saraydan Çıkıp
Halkla Buluşuyor
1789 Fransız Devrimi’nden itibaren yakınçağın ilk yüzyılında

Thomas Chippendale,
aynı zamanda ilk mobilya
kataloğunu hazırlar, ürettiği
tüm tasarımların üretim
sırlarını paylaşır. Onun
ürettiği tipik sandalye
formunu gösteren pul.
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mobilya alanında yeni bir üslubun yaratılmasından çok, eski üslupların
yenileştirilmesine ve konstrüksiyon tekniklerine ağırlık verilmiştir. Bu
nedenle 19. yüzyıl mobilya çalışmaları modern stile geçiş veya yenileşme
dönemi olarak nitelendirilir. 19. yüzyılın ortalarına doğru ağaç işleme
makinelerinin bulunuşu ile, o döneme kadar yalnız saray ve çevresine
dönük mobilya gereksinimi, sosyal değişimler ve ekonomik gelişmeler
nedeniyle geniş halk kitlelerine yayılmaya başlamıştır.
Genel olarak “Taşra mobilyası” diye adlandırılan bu mobilyalar
Almanya’da “Bauer”, Fransa’da “Provincial” gibi adlar almıştır. Bu
tip mobilyalar geçmiş stillerden izler taşırsa da sadeleşme eğilimi
ağır basmaktadır. Genellikle oyma ve kabartmalar tümden kalkmıştır.
Süslemede birkaç aplik çıtası yeterli bulunmuştur. Bu çalışmalar çağımızın
mobilyasını gerek şekil ve gerekse konstrüksiyon yönünden etkilemiştir.
Genel olarak bu tür mobilyalar, rustik mobilya olarak adlandırılır.

Rustik Mobilya

19. yüzyılın ortalarına doğru makine sanayiinin gelişmeye başlaması, özellikle
Avusturya, Fransa ve İtalya’da sürekli üretim mobilyası olarak “Hezaren” sandalyelerin yapımına
başlanmıştır. İlk fabrikasyon bükme mobilyayı Avusturyalı Michael Thonet 1840 yılında
gerçekleştirmiş ve 1841 yılında patentini Fransa, İngiltere ve Belçika’ya da satmıştır.
19. yüzyılın ikinci yarısında buhar makinesinin bulunuşu, ağaç ve metal gövdeli makinelerin
yapılması ve yüzyılın sonunda da elektrik motorunun icadı, makine endüstrisinde büyük bir aşama
olmuş, bu durum mobilya endüstrisine de yansımıştır.
20. yüzyılın başlangıcında basit, kullanım amacına ve materyale uygun mobilya imal
etme akımı başlamıştır. Yüzyılımızın başlarına doğru, gerek Rönesans, gerekse 1789 Devrimi’nin
etkileriyle, insanı konu alan sanatın daha geniş kitlelere götürülme çabası, mobilya sanatını da
etkileyen bir olgu olmuştur. Makineleşme sonucu çağımız modern mobilyasında tüketim artışı,
rasyonalizasyon, ucuzluk ve mimari düzenlemelere uyum kolaylığı sağlanmıştır. Küçük konutlarda
hacmin iyi değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Günümüzde büyük
mobilya zincirlerinde
üretilen mobilyalar
tüm mekanları
aynılaştırıyor.
Bununla birlikte
dünyada ve
Türkiye’de
tüketicilerin kaliteli
ve hem üreticinin
hem de geçmişin
izlerini taşıyan
mobilya arayışı
sürüyor.
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Bölüm II
Esin Kaynağı Olan Motifler

“Motifler; kimi zaman gerçek bir çiçeğe, yaprak ve ağaca benzemesine karşın
çoğu zaman sanatçının elinde yorumlanır ve doğadaki formlarından farklılaşır.
Bunu toplumsal ve tarihsel değişim kadar malzemenin olanakları da belirler.
Ancak her defasında denge ve estetik söz konusudur. Önemli olan “benzerlik ile
farklılığın” ya da “karmaşıklığın” dengeli (kıvamlı) birlikteliği sayesinde uyumun
elde edilmesidir. Buna kısacası estetikteki “kafiye (uyak) prensibi” de diyebiliriz.
Yani “kıvamını farklılıktan alan benzerlik” yaklaşımının oluşturacağı, kaçınılmaz
estetik çekicilik söz konusudur.” (Mehmet Suat Bergil)

İhtişamlı Antakya’nın fonunda estetik
çekiciliğin baş döndürücü yolculuğuna
çıkmaya hazır mısınız? O halde başlıyoruz…
BUYURUN!
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Motifler
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Dilin nasıl doğduğunu bilemediğimiz gibi, sanatın da nasıl doğduğunu bilmiyoruz.
Ancak insanın dünyadaki serüveninin ilk günlerinden başlayarak sanat tarihine konu olan
büyük bir çabadan söz etmek mümkün. Süsleme (bezeme) sanatı bu çabanın en görünür,
hatta mimaride karşımıza çıkan motifler aracılığıyla ölümsüzleşen örneğidir.
Önce yaşamsal ihtiyaçlara yanıt veren, genel olarak da korunma, tapınma ve yaşamı
zenginleştirme amaçlı olarak yapılan bezemeler, MÖ 5000’e gelindiğinde sanatın ve
sanatçının özgürleştirici bir uyanışına tanıklık etti. Zaman içinde sanatçıların becerileri
arttı, farklı malzemelerle çalışma imkânı bularak ustalaşmaya başladılar ve tüm bunların
sonucunda farklı ekol ve tarzlar ortaya çıktı.

Her şey doğayı taklitle başladı
Tüm bu süreci en başından ele aldığımızda ise, her şeyin “doğayı taklit” ile başladığını biliyoruz. Doğa
muhteşem bir örnektir, çünkü “Doğa, logaritmik sarmalı; en vazgeçilmez, en güvenilir olan, fakat aynı zamanda
da her seferinde çeşitlilik yaratan; en ufak tekdüzelik riski olmaksızın amaca yönelik olarak mükemmel bir
dengelilik kazandıran bir ölçüm aracı olarak kullanır.” (W. Hoffer) Doğanın mucizelerinden biri olan “logaritmik
sarmal”, kendiliğinden oluşur. Bir şahinin avına hızla yaklaşırken izlediği rota, uçan bir böceğin ışığa doğru
uçarken takip ettiği yol, tropik kasırgaların oluş şekli ve birçok deniz canlısının kabuğunu inşa ettiği şekil hep
aynı “logaritmik sarmal” ilkesine uygundur. Ama bu ilke her seferinde farklı bir şekilde gerçekleşir ve sonsuz
bir çeşitlilik olarak karşımıza çıkar.
İşte, doğayı taklit edebilen eller de, mağaraya ilk resmi yaptığından beri insan ve doğa, bir başka deyişle
sanat ve doğa arasındaki bu karşılıklı devinim sürer gider. Doğayla iç içe yaşayan insan, onun sunduğu sonsuz
çeşitliliği taklit ederken sanatı geliştirir.
Taklidin en küçük örneğini oluşturan “motif” Metin Sözen ve Uğur Tanyeli’nin hazırladığı Sanat Kavram
ve Terimleri Sözlüğü’nde şöyle tanımlanır: “Bezeme ve süslemeyi oluşturan parçalardan her birine verilen ad”
(s.214). Fransızcadan dilimize geçen motif sözcüğünün Türkçedeki karşılığı olarak “örge” kullanılır. Motif veya
örge, ne dersek diyelim, insanın doğada gördüğünün aynısını yaratma çabasıdır.
Genelde geometrik, bitkisel ve figüratif olarak gruplandırılan motiflerin nasıl oluştuğu ve toplumsal
yaşamdaki önemine ilişkin soruların yanıtlarını yıllardır bilim insanları araştırıyor. Kimi bilim insanları
motiflerin kaynağını esas olarak hayvan görüntülerine ve inançlara bağlarken; kimileri de bitkilerin taklit
edilmesinden kaynaklandığını ileri sürüyorlar.
Motiflerin belli bir nesneyi ifade ettiği durumlar dışında sadece malzemenin işleme tekniğine dayalı
oluşan veya tamamen kullanım amaçlı uygulanan motiflerin de var olduğu biliniyor. Bir nesnenin soyut ifadesi
olduğu varsayılan motiflerin, bazen nesnel yaklaşımdan uzak, tamamen öznel algıya göre işlendiği ve aldığı da
bir gerçek. Bazı nesneler, kendi çağının algısına bağlı olarak, günümüzdeki olası nitelendirmelerden çok farklı
şekilde ve görece önemsiz yönlerine vurgu yapılarak soyutlanmışlardır (İvanov, 1963).
Antakya tarihinin ilk
dönemlerinden itibaren görülen
motiflerin en önemli özelliği
de, mükemmel bir şekilde
üsluplaştırılmış olmalarıdır.
Sanatçılar bir bitkiyi, hayvanı veya
çiçeği tabiatta göründüğü gibi değil,
düşlediği şekilde biçimlendirir; yani
üsluplaştırır, stilize eder.
Antakya’da mobilyanın
bugününü, yani “kaderini”, umutlu
ve heyecanlı bir “serüvene”
dönüştürme arzusuyla yapılan alan
çalışması sonucunda ortaya çıkan
300 küsur motif aşağıda sıralanan
başlıklar altında derlenmiştir.
I. Bitkisel Motifler
II. Figüratif Motifler
		 1. Mitolojik Motifler
		 2. Hayvansal Motifler
		 3. El ve Göz Motifleri
III. İkonografik Motifler
IV. Geometrik Motifler
Kilim Desenleri
Kitapta kullanılan motiflerin derlendiği yerler
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I. Bitkisel Motifler
Raine Eisler’in dünya çapında yarım milyon okura
ulaşan Kadeh ve Kılıç kitabında altını çizdiği gibi, bitkilerin
resmedilmesi Paleolitik Çağ’a kadar uzanır. Yazar, bu
alandaki önemli bir kaynağı referans vererek şöyle der:
“Alexander Marshack’ın The Roots of Civilization’da
(Uygarlığın Kökleri) yazdığı gibi, Paleolitik Dönem’deki
mağara duvarına çizilmiş resimler ve yapılan oymalar
oklar, ok uçları, mızraklar, zıpkınlar değil de, pekâlâ
bitkiler, ağaçlar, dallar, kamış ve yapraklar olabilir.”
Arkeoloji dünyasının üzerinde tartıştığı bu iddia, yaşam
alanlarını bezeyen insanların ilk motiflerini doğayı taklit
ederek oluşturduğunu gösteriyor. Bitkisel motifler tarihsel
olarak natüralist veya üsluplaştırılmış çiçekler, dal, meyve
ve yapraklardan oluşur. Ağaçlar ise belirli bir bölgede
köklenip yerleşmeleri nedeniyle yerleşikliği ve kök salmayı
sembolize ederler. Hayat, güzellik, ebedilik ile evrenin
ölümsüzlüğünü ve yerkürenin eksenini simgelerler.
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Lotus Çiçeği ve Yaprakları: Ruhun Saflığı ve Mükemmelliği
Buluntu Yeri: Altınözü, Sarılar Mahallesi, Ortodoks Kilisesi, Bina Süslemesi
Bu motifte kullanılan lotus çiçeği ruhun saflığını ve mükemmelliğini sembolize etmektedir. Kutsal kabul edilen lotus
çiçekleri bereketi, yaşamı ve cenneti de simgeler. Eski çağlar boyunca, lotus çiçeği kutsallıkla birlikte anılmıştır. Yaprakları
açılmış lotus çiçeğini Persliler “hayat verici”, yani güneşin sembolü olarak görürken, Fenikeliler cennet çiçeği olarak tasvir
etmişlerdir. Çin’de ise sadece dinsel açıdan değil, tıp ve gıda alanlarındaki kullanımları nedeniyle de lotus çiçeğine ayrı bir
önem verilmiştir. Antik Mısır efsanelerinde lotus çiçeği çok sık kullanılır. Mısır’da Tanrıların Kralı Osiris, lotus çiçeklerinden
yapılmış bir taç giymiş olarak tasvir edilirken, Osiris’in Kraliçesi olan Isis de yeni yetişen lotus çiçeğinden yapılmış bir taç
takarken resmedilir. Eski Mısırlılar cennetin, lotus çiçeğinin gövdesi üzerinde yükseldiğini düşünürler. Bunu göstermek için de
tapınaklarındaki sütunlara lotus çiçeğinin sarmasını sağlamışlardır.

Zeytin Dalı: Barış
Buluntu Yeri: Altınözü, Sarılar Mahallesi, Ortodoks Kilisesi,
Dış Cephe Süslemesi
Nuh Tufanı’ndan beri ikonografik bir anlamı olan zeytin dalı,
Musa’nın simgesidir. Nuh Tufanı’nın resmedildiği eserlerde Nuh’un
Gemisi’ne gelen son yolcu, ağzında zeytin dalı tutan bir güvercindir.
Anadolu’da tüm dinler oruçlarını zeytin ile açarlar. Soframızdaki yeri
tartışılmaz olan zeytin ve zeytin dalı barışı, birlikte yaşamı ve nesiller
boyu bereketi simgeler.
Yunan mitolojisinde “haklı” savaşın tanrıçası Athena, Atina’nın
sahibi olabilmek için Poseidon ile yarış içerisindedir. Poseidon, üç dişli
mızrağını Akropolis’e saplayarak deniz suyunun fışkırmasını sağlar
ve şehre sahip olur. Buna karşılık Athena kente bir zeytin ağacı diker.
Tanrılar, yarışma sonucunda Athena’nın üstünlüğüne karar verirler,
çünkü zeytin ağacı kent için daha yararlı bir hediye olarak kabul edilir.
Bu yüzden Antik Yunan’da gelinlere zeytinden yapılan bir taç giydirilir ve
antik Olimpiyat Oyunları’nda birinciler zeytin dalıyla ödüllendirilir.
Zeytin dalının barışın sembolü olarak kullanılması MÖ 5. yüzyıla
kadar dayanır. Yunanlı oyun yazarı Aristophanes’in Barış (Irini) adlı
eserinde “tüm tanrıçaların en yücesi, barış tanrıçası Irini’ye göre
zeytinin oldukça değerli olduğu” belirtilmektedir. Zeytin dalı, Roma
İmparatorluğu Dönemi’ndeki sikkelerde de yer alır. Ayrıca Hz. İsa’nın
Kudüs’e girerken halk tarafından zeytin dallarıyla karşılanması sebebiyle
zeytin dalı Hıristiyanlıkta kutsal kabul edilmiştir. Zeytin dalı ve zeytin
meyvesini birlikte tasvir eden bu motif barışı simgeler.
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Üzüm Salkımı: Bereket
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Süslemenin merkezinde üzüm salkımı yer almaktadır. Üzüm ve asma günümüzde de
yaygın olarak kültürü yapılan köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle son yıllarda yapılan
arkeolojik çalışmalar, asma bitkisinin çekirdek, yaprak fosilleri ile çok iyi korunmuş durumdaki
tohumlarına ulaştı. Hem kuru hem de yaş olarak tüketilen üzüm, şarap yapımında kullanılması
nedeniyle en az 8 bin yıl önce yaşamımıza girdi. Hitit Duvar Yazıları ve Hiyeroglifleri asmadan
bahseder. Asma ve üzüm bolluk ve bereketin simgesi olurken, şarap tıbbi tedavi, günlük hayat
ve kutsal törenlerde kullanıldı. Anadolu uygarlıklarının Frig, Yunan ve Roma Dönemleri’ne
ait sikke, heykel, seramik buluntularında da asma ve üzüm motifi kullanılmıştır. Şarap Tanrısı
Dionysos, üzüm bağlarını koruyan Zeus, Talih Tanrıçası Tykhe gibi birçok tanrı-tanrıça üzüm
ve asma motifleri ile birlikte tasvir edilir. Süryaniler, Selçuklular ve Osmanlılar da asma,
üzüm motiflerini seramik bezemesinde kullanmışlardır. Üzüm aynı zamanda Hıristiyanlıkta
şarabın yapıldığı meyvedir. Hıristiyan sembolizminde üzüm pek çok anlam taşımakla birlikte
özde hepsi İsa’yı sembolize eder. Üzüm dalları bereketi gösterirken, üzüm salkımından çıkan
dallar da yaşamın devamlılığını sembolize eder.

68

Akantüs: Yeniden Doğuş
Buluntu Yeri: Kapısuyu, Ayhan Kara Vakfı
Sütun başlığı üzerinde kullanılmış olan akantüs (acanthus), yaprağı motifi ilkçağdan beri, başta Yunan,
Roma ve Bizans Sanatları olmak üzere, çeşitli dönemlerin bezeme sanatına girmiş bir bitkidir. Korent ve kompozit
sütun başlıklarının ayrılmaz bir parçası olan akantüs özellikle Akdeniz uygarlıklarının eserlerinde yaprak, kıvrım
veya rozet formunda stilize edilmiş şekillerde ortaya çıkar. Binlerce yıldır bezemede kullanılan bu “Acanthus
spinosus” çiçeği Akdeniz çevresinde hem yabani olarak hem de bahçelerde kültür bitkisi şeklinde görülür.
İlkbaharda doğanın tekrar hayat bulmasını, yeniden doğuşu sembolize etmektedir.
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St. Simon Manastırı

St. Simon MS 541-592 yılları arasında yaşar. Onun ismini
taşıyan manastır 479 m. yüksekliğinde bir tepe üzerine kurulmuştur.
Bir bölümü sağlam kayalara oyulmuş, diğer bölümleri dik ve açık
duvarlarla çevrilmiştir. Manastırın sekizgen avlusunun ortasında
doğal bir kayadan yapılmış sütun mevcuttur. Bu sütunun doğusunda
üç kilise diğer yönlerinde ise müştemilat vardır. Manastırın 3 giriş
kapısı olup, doğu batı ekseni bir haç şeklindedir.

Akantüs ve Sepet Örgüsü: Birlik Olmak
Buluntu Yeri: Samandağ, St. Simon Manastırı, Sütun Kaidesi
Kaide üzerine işlenmiş olan bu motif iki bölümden oluşmaktadır.
Alt kısımda ilkbaharda yaşamın canlanmasının sembolü olan akantüs
yapraklarından oluşan bir bölüm, üzerinde ise Roma ve Bizans mimarisinde
sıklıkla karşımıza çıkan sepet örgüsü motifi yer almaktadır. Çizgisel bir süsleme
unsurudur. İç içe geçmiş formlar birlik olmayı sembolize eder. Bu süsleme
motifleri, genellikle pencere açıklıkları ve kapı girişleri etrafında, dış cephe
köşelerinde kullanılmaktadır.
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Çiçek: Dünyevi Yaşam
Buluntu Yeri: Kırıkhan, Beyazıd Bestami Türbesi,
İç Mekân Süslemesi
Ahşap kullanılarak çiçek şeklinde yapılmış olan
bu motif sonsuz bir döngünün sembolüdür. İslam
sanatında çiçek dünyevi yaşamı simgeler.
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Hayat Ağacı

Hayat Ağacı, Tuba veya Cennet Ağacı… Motifler Dünyasının İhtişamlı
Ağacı….

Hayat ağacı motifi çoğu kez yaradılış efsanelerini doğrulayacak biçimde değişik
yardımcı öğelerle birlikte yer alır. Bunlar kozmik ve astrolojik anlamları olan Ay,
Güneş ile hayat ağacı koruyucuları olan ejder, yılan, vazo ve ibriklerdir. Böylece
hayat ağacı koruyucu ve yan öğeleriyle birlikte evren, merkez, hayat, ölüm, bereket,
varoluş, kutsallık ve ölümden sonraki yaşam gibi birtakım zıtlıkları da anlam olarak
içermektedir. (Eliade, 1992) MÖ 3500 yıllarında ilk örneklerine rastlanan hayat ağacı;
heykel, resim, mozaik ve tekstilde çeşitli şekillerde yer almış ve bütün dinlerde
sembolik hale gelmiş bir motiftir. Geniş anlamda sürekli gelişim ve değişim içinde
yaşayan evreni ve evrenin üç elementini; toprağın derinliğine inen kökleriyle
yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü, ışığa yükselen üst dallarıyla cenneti
birleştirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi vurgular. Servi, sedir, incir, zeytin,
asma, hurma, palmiye, kayın, nar, meşe vb ağaçlar birçok toplumda hayat ağacının
sembolüdür. Hayat ağacı motiflerinde en çok kullanılan servidir. Daima yeşil rengi,
uzun ömürlülüğü, dayanıklılığı, güzel şekli ve uzun boyu gibi nitelikleri, serviyi iyilik
ve güzellik sembolü haline getirmiştir.
Kimi geleneklerde, ikincil semboller olarak, hayat ağacının dallarında kuşlar
bulunduğu ve ağacın ölümsüzlük sağlayıcı meyvesi ya da sıvısı olduğu belirtilir ki,
burada kuşlar doğacak ruhları, ölümsüzlük meyvesi ise ruhsal gelişimin hedefi olan
doğum-ölüm çemberinden kurtuluşu simgeler. Özellikle hayat ağacının üzerindeki
kuşlar, zamanı gelince uçacak olan can kuşlarıdır.
Mezopotamya silindir mühründe kuş ve geyiklerle birlikte stilize edilmiş
hayat ağacı; Asur silindir mühründe ise tepesinde bir yıldızın ya da kanatlı güneş
sembolünün yer aldığı hayat ağacı vardır. Kafkas geleneklerinde, tepesi göğe değen
bu ağacın kökünden bir pınar fışkırır. Hayat ağacı sembolü Urartu, Hurri ve Frig
eserlerinde de görülür. Tevrat’ta, Aden’le ilgili sembolizme konu olan iki tür ağaç
vardır; biri dört kollu ırmağın aktığı Aden Cenneti’nin ortasındaki hayat ağacı, diğeri
ise hakikat ağacıdır. Hakikat ağacı kişinin meyvesini yediği gün öleceği, “iyi ile
kötüyü bilme ağacı” olarak belirtilir.
Hıristiyan geleneğinde hayat ağacı sembolizmi “Yuhanna’nın Vahyi” kısmında
görülür. Hayat ağacı, 12 defa meyve veren, yaprakları halkların şifa bulmasını
sağlayıcı bir ağaç olarak belirtilir. Ayrıca İsa Mesih’in çarmıhı alegorik olarak hayat
ağacını simgeler.
İslami gelenekte, kökleri göğün yedinci ve son katındaki Sidre’den çıkan
Tuba (huzur, mutluluk) ağacı simgesine rastlanır. Şamanizm’de de rastlanan bu
motif dünyanın merkezini temsil etmektedir ve aynı zamanda Şaman’ın yeraltı ve
gökyüzü seyahatinde merdiven işlevi gördüğü düşünülmüştür. Hayat ağacı ile
birlikte tasvir edilen kuşlar inanışa göre, ya Şaman’a eşlik etmekte ya da Şaman’ın
kendisi olmaktadır. Şaman hayat ağacının yardımı ile gökyüzüne ulaşmaktadır.
“Kutsal ağaç”, “altın ağacı”, “cennet ağacı” gibi isimler de alan hayat ağacı İslami
inançlar içerisinde de devam etmiş ve özellikle zeytin, servi ve hurma ağaçları İslam
sanatında hayat ağacı olarak çeşitli formlarda kullanılmıştır.
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Hayat Ağacı: Cennete Yükseliş
Buluntu Yeri: Kırıkhan, Beyazıd Bestami Türbesi
Stilize edilmiş bir hayat ağacı motifidir. Bir vazodan
çıkan dallar görülmektedir. MÖ 3500 yıllarında ilk örnekleri
heykel, resim, mozaik ve tekstilde çeşitli şekillerde yer almış
ve bütün dinlerde sembolik bir form olmuştur.

Hayat Ağacı: Yaşamın Sonsuzluğu
Buluntu Yeri: Yoğunoluk, Ermeni Kilisesi Bezemeleri
Hayat ağacı dalları ve meyveleri betimlenmiştir. Ermeni
sanatında sıklıkla karşılaştığımız hayat ağacı motifinin
stilize edilmiş halidir. Yaşamın sonsuzluğu ve devamlılığını
sembolize etmektedir. Dallar ve meyveler, yaşamın devam
ettiğinin sembolüdür.

Hayat Ağacı-Akantüs: Yaşamın
Devamlılığı
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Antakya
Ortada bir vazodan çıkan kıvrım dallı çiçeklerle bitkisel bir süsleme
mevcuttur. Etrafındaki yapraklar ise vazodan çıkıp uzamış izlenimini
vermektedir. Yaprak olarak, ilkbaharı ve hayatın canlanmasını sembolize
eden akantüs yaprakları kullanılmıştır. Kompozisyon genel anlamıyla
yaşamı ve devamlılığını sembolize etmektedir. Bir başka yoruma göre bu
motif tümüyle bir hayat ağacı olarak da değerlendirilebilir.
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Palmet

Latincede beş rakamının karşılığı olan “Palam” (Fransızcada Palme), palmiye ağacının ele benzemesi
dolayısıyla hem bu ağaca hem de beş rakamına isim olarak yakıştırılmıştır. (Arseven 1983a; Arseven
1983b) Motifin anavatanının Eski Mısır sanatı olduğu kabul edilmektedir. Bu sanatın yayıldığı çevrenin
doğal bitki örtüsü olan papirüs ve palmiye ağaçlarının, motiflerin oluşumunda etkili iki örnek olduğu
düşünülmektedir. Doğulu bir motif olarak ortaya çıkan ve çeşitli yörelerde sıkça kullanılan palmet
ve rumiler, kullanım zenginliği bakımından mimari bezemenin en önemli kolunu meydana getirirler.
Palmet motiflerinin erken örnekleri MÖ 1. binde Akdeniz çevresinde oluşan diğer kültür çevrelerinde de
yaygınlaşmış ve MÖ 7. yüzyıldan itibaren de bu çevrelerde sevilerek kullanılmıştır. (Başaran 1987) Mısır
sanatını takiben Eski Dünya’nın en önemli sanat ve kültür birikiminin ortaya çıktığı Klasik Yunan sanatı ile
ardından gelen Helenistik Dönem’de de Mısır sanatından alınma bu bitkisel formların öncü örneklerine
rastlanmaktadır. (Koçhan 1987 ve 1990) Helenistik Dönem’den sonraki Roma Devri’nde milattan önce
ve sonraki yıllarda, palmetlerle birlikte lotus çiçeği motiflerine her tür mimari yapıda, lahitlerde, kapı ve
pencere pervazlarında, lentolar üzerinde oldukça yaygın biçimde rastlanmaktadır. (Başaran 1987 ve 1989)

Palmet ve Lale: Kara Sevda

Palmet: Zafer Alameti
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Motif, stilize edilmiş palmet motifini anımsatmaktadır.
Palmet, farklı formlara olanak vermesiyle bezemede
oldukça yaygın kullanım alanı bulmuştur. Türk sanatında
bazen yalnız, bazen rumi ve lotus motifleri ile beraber
çeşitli kompozisyonlar içinde, başta mimari süsleme olmak
üzere birçok sanat kolunda uygulanmıştır. Palmetin sözlük
anlamı, hurma ağacı, palmiye ağacının yaprağı veya dalı,
zafer alameti olarak açıklanmaktadır. Motif, Antakya
evlerinin dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş takalarından
birinde kullanılmıştır.
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Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Mitolojide lale çiçeği, Güneş ve Bitki Tanrısı olan
Adonis’in (Tammuz) can verdiği sırada akan kanlarıyla
sulanan toprakta yeşeren bitkidir.
Lale Osmanlı süsleme sanatında kullanılan ilk çiçektir.
Osmanlı’da bir döneme ismini verecek kadar önemli bir
yere sahiptir. Öte yandan lale, kelime olarak ele alındığında
Arapça “Allah” sözcüğüne ait harfleri taşımakta olduğu
görülür. Tasavvufta; lalenin içi kömür gibidir, ancak dıştan
görünmez. Dışı ise içinin tam tersine parlak ve canlı bir
görünüme sahiptir. Tıpkı çile çeken dervişler gibi. Lalenin
renkli yapraklarının yukarıya doğru olması da tıpkı bir dervişin
dua edişindeki edayı andırır. Leyl, aynı zamanda gece
demektir. Gece bir bakıma sevda demektir, çünkü sevdanın
bir anlamı da “siyah”tır. Bu motifte laleler zaferin alameti
olan palmet motifi ile birlikte kullanılmıştır.

Yıldız Çiçeği

Yıldız Çiçeği: Devamlılık ve
Sonsuzluk
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
16 yapraktan oluşan yıldız çiçeği (Dahlia) motifidir. Yıldız
çiçeği yaşamsal devamlılığın ve sonsuzluğun sembolüdür.
Çiçeğin dallarının ucunda ise altıgenler yer almaktadır.
Motif, Antakya evlerinin dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş
takalarında kullanılmıştır. Necmettin Kasımoğlu’nun 1971
yılında kaleme aldığı “II. Abdülhamid’in isim verdiği çiçek:
Yıldız” isimli makalesinden öğreniyoruz ki, II. Abdülhamid,
boş vakitlerinde Yıldız Sarayı bahçelerinde dolaşır ve değişik
çiçeklerin isimlerini sorarmış. Bir gün ilk defa gördüğü bir
çiçeğin ismini sorduğunda, “Dahlia” adı ile getirildiğini
söylemişler. Padişah, Dahlia’nın şeklini pek beğenmiş, saray
bahçıvanına dönerek bu çiçeğin adının Yıldız Sarayı’na
ithafen “yıldız” olmasını istemiş.

Yıldız Çiçeği: Yaşam
Buluntu Yeri: Tosyalı Camii, Belen, Minber Bezemesi
On iki yapraktan oluşan yıldız çiçeği motifidir. Yıldız çiçeği
yaşamın sembolüdür. Yapraklı kıvrımlı dallar arasında
merkezde bir çiçek motifi yer almaktadır.
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Penç: Kuşbakışı Görünüm
Buluntu Yeri: Tosyalı Camii, Belen
Yaprakları kıvrımlı dallar arasında merkezde bir çiçek
motifi yer almaktadır. Bu çiçek Türk İslam sanatında penç
çiçeği olarak bilinir ve hatayi gurubu motiflerindendir.
Penç isimli bu motifler, bir çiçeğin kuşbakışı görüntüsünün
üsluplaştırılarak (stilize edilerek) çizilmesiyle elde edilmiştir.
Penç, süsleme sanatının da başlıca motiflerinden biridir.
Gül, gül goncası, papatya ve benzer çiçeklerin kuşbakışı
görünüşünün stilize edilerek çizilmiş şekilleridir. Çiçekler
yapraklarına göre biçimlendirilir. Kaynağına ilişkin rivayetler
arasında Çin Türkistanı’ndan gelmiş olduğu ve birçok farklı
medeniyetin sentezi olan Orta Asya Türk sanatında kullanılan
lotus çiçeğinin bir yansıması olabileceği görüşleri vardır.
(Çelebi, 2014)

Hatayi: Simetri
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi Kapı ve
Pencere İşlemesi
Türk sanatında hatayi adı verilen motif grubuna
girmektedir. Orta Asya’dan İran yoluyla Anadolu’ya ulaşan
hatayi motifinin en yaygın kullanım sahasını bulması
Osmanlılar Devri’nde olmuştur. Çoğu kez kökeni belli
olmayacak derecede stilize edilmiş çiçek ve yaprakların girift
desenleridir. Yapı itibarıyla küçük, büyük, üstten, yandan, sade
veya çok çeşitli profillerle çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir.
Hemen hemen hepsinde büyük bir simetri hâkimiyeti göze
çarpar. Birleşik hallerde; bordür, alınlık, şemse ve panolarda,
belirli kalıpların sınırlandırdığı alanlarda kullanılır.
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Ters Lale: Hüzün
Buluntu Yeri: 1. Mimarlar Odası, Oda içi ahşap süsleme
ve dolap örneği. 2. Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Kökboyanın ahşapta kullanılması ile elde edilen, bugüne
kadar ulaşan süslemeyle yapılan dolabın üzerinde, en üst
kısımda sonsuzluğun sembolü olan “devam eden zincir”
motifi, alt kısımda yaşamın sembolü çiçekler ve raf önlerinde
ise ters laleler görülmektedir.
Her sabah göbeğinden su yaydığı için ters lalenin diğer
bir adı “ağlayan lale”dir. Hıristiyan inanışına göre, Hz. İsa
çarmıha gerildiği zaman ters lale boynunu bükmüştür ve
Meryem Ana’nın gözyaşlarından yere akan damlalarla
buluşan toprağın duyduğu üzüntünün eseridir; bu nedenle
kutsal olduğuna inanılır. Başka bir anlatı ise ters laleyi
Hz. Hasan ve Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişine tutulan
yasın simgesi yapar. Bu nedenle çiçeğe Anadolu’nun bazı
yörelerinde Kerbela da denir. Ters lale, Müslümanlar
tarafından da hüznün sembolü olarak kabul edilir. Mitolojide
lale çiçeği, Güneş ve Bitki Tanrısı olan Adonis’in (Tammuz)
can verdiği sırada akan kanlarıyla sulanan toprakta yeşeren
bitkidir. Anadolu’nun kimi illerinde yetişen bu bitki, bu
coğrafyaya özgü endemik bir bitkidir.
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Girift Bitkisel Motifler
Yaşamın Sürekliliği
Buluntu Yeri: İskenderun Deniz Müzesi, Antika
Mobilya
Kıvrımlı hatlar, yaprak ve meyve dalları motifleri
yer almaktadır. En üstte istiridye kabuğu motifi vardır ki
istiridyenin genel olarak “yeniden doğuş”u, “ikinci hayat”ı
simgelediği bilinmektedir. Yapraklar ve meyve dalları yaşamı
ve yaşamın sürekliliğini sembolize eder.

Aşk
Buluntu Yeri: İsmail Güzelmansur Koleksiyonu, Antika
Sandık
Vazodan çıkan çiçek motifi işlenmiştir. Çiçek olarak ise
ters ve düz lale motifi kullanılmıştır. Resimden minyatüre,
çiniden çeşitli el sanatlarına kadar pek çok sanatçıya esin
kaynağı olan lale, İslamiyet’te özel bir anlam taşır. Arapça
yazılışı itibariyle “Allah” kelimesi ile aynı harfleri taşıyan lale,
tasavvufta da “Allah’ın Birliği”ni (Tevhid) temsil eder. Ayrıca
yine tasavvufta, lale yapraklarının yukarıya doğru duruşunun,
bir dervişin dua edişini resmettiğine inanılır.
Tüm bunların yanında, rengi ve şekli itibariyle sık sık
“sevgilinin yüzüne, yanağına ve dudağına” benzetilen bu
eşsiz çiçek, bu anlamda aşkı ve aşk duyulan güzel sevgiliyi
sembolize eder.

Rokoko
Buluntu Yeri: Rüştü İlkbaşaran Koleksiyonu, Antika
Ayna
Yüksek rokoko dönemi tarzında yapılmış olan C kıvrımlı
mobilyanın alt kısımlarında ise S kıvrımlı volüt (spiral biçimli
kıvrımlar) ve bitkisel bezemeler yer almaktadır.
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Antakya Evleri

Mircea Eliade’ye göre konut bir nesne değildir.
Konut insanın Tanrı’nın model yaratısı olan Evren’in
yaradılışını taklit ederek kendine kurduğu evrendir. Her
bir evin yapılması ve kullanıma açılması, bir anlamda yeni
bir başlangıca, yeni bir hayata eşdeğerdir. O halde ev
simgesel olarak “dünyanın merkezi’nde yer alır.”
Bezeme açısından bakıldığında Antakya evleri de
bölgedeki kültürün merkezinde yer alır. Tüm odaların
pencerelerinin avluya açıldığı, avlusunda su sesinin
duyulduğu evlerin büyük kısmı, zamana inat ayakta
kalabilmeyi başarmış. Antakya gazetesinde yayımlanan bir
yazıda bakın evler nasıl anlatılıyor: “Antakya’nın geleneksel
yaşam alanlarının gözlerini açtığı evlerde odaların bütün
pencereleri avluya bakar, genelde sokağa bakan pencere
ise olmaz. Pencerelerin Antakya’daki adı ‘taka’dır. Dışarıya
açılan pencereler girişin üst katlarından sokağa bakar.
Pencereleri sadece üst kattan sokağa baksa bile gene
bir mahremiyet duygusu ile panjurlarla, ahşap kapaklar
ve kafeslerle yabancı gözlerden uzak tutulur. Üstleri
basık kemerlerle geçilen pencerelerde, duvar kalınlığı
içine açılan iki kanatlı pencere doğramaları, boşluğun
avlu tarafında yer alır. Oda tarafında ise, iki kanat halinde
açılan tahta kapaklar bulunur. Pencerelerin arasındaki
duvar boşluklarında içine fanus konan, ‘fanis takası’
denilen taş oyuklar yer alır. Birçok farklı şekillerle oyulmuş
ve süslenmiş olan bu oyuklar Hıristiyanlara ait evlerde
bir ibadet köşesi olarak da kullanılmaktadır. Müslüman
evlerinde ise buralar bir adak yeri olarak karşımıza çıkar.
Bazı oda pencerelerinin üzerinde ikinci bir pencere
boşluğu daha bulunur, bunlara da ‘kuş takası’, yani kuş
penceresi denir. Kuş takaları farkı motiflerle süslüdür.
Özetle, Antakya, kendi hikâyesi olan evlere sahiptir. Her
bir hikâye ise kendi içinde dantel gibi işlenmiştir. Motifleri
kendine hastır. O yüzden de bugün taşı dökülen ve ahşabı
çürüyen tarih emanetlerinin kaybı, aslında elde kalan
Antakya’nın ve o eskiye ait yaşam kültürünün kaybıdır.”
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Dünyevi Yaşam
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Antakya evlerinin dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş takalarından
biridir. Kıvrımlı dallar arasında beş yapraklı çiçek motifleri, sarmallar ve
yaprak motifleri yer almaktadır. Pencerenin sövesinde sarmaşık dallar
arasında çiçek motifleri bulunur. Bitkisel bezemeler İslam sanatında
dünyevi hayatı sembolize etmektedir. Hıristiyanlıkta ise bitkiler dinsel
hayatın sembolleridir. Beş yapraklı çiçek İsa’nın doğumunu sembolize
eden “nativity” çiçeğidir.

Yaşamın Devamlılığı
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Ortada bir vazodan çıkan kıvrımlı dallar ve çiçeklerle
bitkisel bir süsleme mevcuttur. Yapraklar arasında
ilkbaharı ve hayatın yeniden canlanmasını sembolize
eden akantüs yaprakları, kıvrımlı dallar üzerinde ise lotus
çiçeğinin yapraklarını anımsatan bitkisel süslemeler
vardır. Etrafındaki yapraklar vazodan çıkıp uzamış
izlenimini vermektedir. Yaşamı ve devamlılığını
sembolize etmektedir.

Sonsuz Döngü
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Sonsuz bir döngünün sembolü olan sarmallar çiçek motifleriyle birlikte
kullanılmıştır. Bu çiçek motifleri gerek Hıristiyan gerekse İslam Sanatları’nda
çokça kullanılan motiflerdir. Hıristiyan sanatında İsa’nın doğumunu sembolize
eden nativity çiçeği olarak bilinmekte, İslam sanatında ise penç olarak
geçmektedir. Hatayi motif gurubundan, penç ismiyle bilinen bu motifler bitki
kaynaklı olup, herhangi bir çiçeğin kuşbakışı görüntüsünün üsluplaştırılarak
(stilize edilerek) çizilmesiyle elde edilmiştir. Motif üsluplaştırılırken,
yapraklarının sayısına göre Farsça isimler almıştır. Motif, Antakya evlerinin
dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş takalarından birinde kullanılmıştır.
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II. Figüratif Motifler
1. Mitolojik Motifler

Sonsuzluk

Buluntu Yeri: Beyazıd Bestami Türbesi, Kırıkhan
Bir güneş şeklinde yapılmış olan bu motifte ışınlar
sonsuzluğun döngüsünü göstermektedir. Bir diğer yoruma göre de
istiridye görünümündedir. Eski çağlardan itibaren pek çok ülkenin
sanatında gördüğümüz istiridye motifinin genel olarak “yeniden
doğuşu, ikinci hayatı” simgelediği bilinmektedir.
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Dionysos Mozaiği, MS 2. Yüzyıl
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
Bu mozaik 1938 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında
Bacchic Thiasos Evi’nde ortaya çıkarılmıştır. Antakya’da, Takvim Evi’ne
(House of Calendar) yakın bir konumdaki küçük bir evin odasında bulunan
bu mozaik dolayısıyla, evin kendisi de “Dionysos Evi” olarak adlandırılmıştır.
Dalga ve basamaklı piramit süslerinin çerçevelediği
uzun dikdörtgen şekilli asıl mozaik tabanın üst bölümünde
yer alan panoda, yanında bulunan genç satir’e iyice yaslanmış
ve başını da ona çevirmiş olan Sarhoş Dionysos
betimlenmiştir. Dionysos’un başında asma dallarından oluşan
bir çelenk vardır. Dionysos’un üzerindeki elbise kasıklarından
aşağı kaymış, ayakları çapraz bir şekilde betimlenerek
dengesini neredeyse kaybetmekte olduğu gösterilmiştir. Satir
ise düşmesin diye sağ koluyla Dionysos’u sarmış, adımlarıyla
ona destek olmakta ve başını yukarı kaldırmış, Dionysos’a
bakmaktadır. Sol elinde bir baston (pedum) tutmaktadır.
Dionysos’un sağ tarafında, elinde tuttuğu kâseden akan
şarabı oturduğu yerden içmekte olan küçük bir panter vardır.
Bu pano, altında geometrik süslerin olduğu iki panodan
oluşmaktadır.
Eski Yunan mitolojisinde bereketin, bağbozumu
ve şarabın, eğlencenin tanrısı olan Dionysos Antakya
Mozaikleri’nde en çok tasvir edilen figürlerden biridir. Bu
da kentin çevresinin bereketli topraklara sahip olmasıyla
açıklanabilir.
Dionysos Şarap Tanrısı’dır. Medeniyetin destekçisi ve
barış âşığıdır. On iki Olympos tanrısından biri olan Dionysos,
Zeus ile Semele’nin oğludur fakat bazı kaynaklarda Zeus ile
Persephone’nin oğlu olarak gösterilir. Zeus, Semele’ye âşık
olur ama karısı Hera onu kıskanır. Yaşlı bir kadın kılığına
girerek Semele’ye, Zeus’un ona güçlerini göstermesini
söylemesini ister. Zeus gücünü gösterirken Semele yanar
ve karnındaki yedi aylık bebeğini düşürür. Zeus bebeği kurtarır
ve baldırında saklar. Daha sonra Tanrı Dionysos, Zeus’un
baldırından doğar.
Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasında bir
uçtan diğerine gider gelir. Dionysos Bağbozumu Tanrısı olarak da bilinir. Onun adına
düzenlenen bağbozumu şenliklerinde tiyatronun temeli atılmıştır. Bu şenliklerde bir
koro bulunmaktadır; daha sonraları koronun önüne bir oyuncu, daha sonra ikinci bir
oyuncu geçmiş, böylece tiyatronun temelleri atılmıştır.
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Soteria Mozaiği, MS 5. Yüzyıl,
Antakya, Narlıca
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
Antakya’nın Narlıca köyü çevresinde bir banyonun döşemesi
olarak bulunmuştur. Soteria (Kurtuluş), dolgun vücutlu bir kadın
olarak tasvir edilmiştir. Uzun saçları omuzlarına dökülmektedir ve
başında altın bir çelenk bulunmaktadır. Boynunda ise Bizans tarzı
bir kolye taşımaktadır. Sağlıklı ve sakin görünümlü kadın tasviri ile
hamamda kazanılan sağlık da sembolize edilmiştir.

83

2. Hayvansal Motifler

Hayvan motifleri bezemede figür olarak değil, süsleme
unsuru olarak kullanılmıştır. Türk sanatında görülen hayvan
figürlerini başlıca iki grupta toplamak mümkündür:
• Efsanevi hayvan motifleri:
Ejderler, Zümrüdüanka ve simurg adları ile bilinen
efsanevi kuşlar; Sfenks, Harpi gibi yarı insan yarı hayvan
şeklinde betimlenen mitolojik hayvan motifleri olmuştur.
• Üsluplaştırılmış hayvan motifleri:
Osmanlı tezyinatında en az kullanılan motifler
arasındadır. Çini, halı, seramik sanatlarında kullanılmıştır.
Kartal, güvercin, aslan, kaplan, kurt, geyik, boğa, at ve geyik
gibi hayvanlar stilize edilmiştir.

Balıklar Mozaiği, MS 5. Yüzyıl, Defne Harbiye
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
Eski çağlarda balık, birçok kültürde kadını ve kadının üreme organı ile doğumu simgeler. Bazı efsanelerde
ise somon balığının bilginin fındığını yuttuktan sonra bilgeliğin sembolü olduğuna inanılmaktadır. Batı kültürlerinde
köpekbalığı vahşiliğinden ötürü negatif yanlarıyla yansıtılır. Hırs, tehlike ve aldatmasıyla anılır. Tatlı su balıkları ise
daha çok Asya Kültürü’nde eve zenginlik ve bereket getirmesi yönüyle yer alır. Dini olarak ise, Yunanca bir kelime
olan “ICTHUS”, yani balık İsa, “Tanrı’nın oğlu, kurtarıcı” anlamında olup, Hıristiyanlığın bir simgesidir. İnsanlık
tarihi boyunca çok kez yorumlanan balık zamanla değişik anlamlar kazansa da temelde yenilenme, doğurganlık ve
değişimin sembolüdür. Somut olarak “alt dünyaların kuşu” sayılan balık, çift balık olarak da resmedilirken; hem
günümüz dünyasının hem de diğer dünyaların arasındaki gelgitleri sembolize etmiştir. Sayısız yumurta yapabilme
özelliğinden dolayı doğurganlık sembolü olan balık bu özelliğiyle Babiller, Fenikeliler, Asurlular ve Çinliler arasında
yaygındır. Afrika Bölgesi’nin inanışlarında rahmi simgeleyen balık, doğurganlığı ifade ederken tüm evrenin sudan
oluştuğu inancı da yaygındır.
Antik Roma Dönemi’nde kutsal kabul edilen balık, “değiştirme ve dönüştürme” gücü taşıdığına inanılan bir
canlıyken, bu durum Yunan mitolojisindeki Afrodit ve Roma mitolojisindeki Venüs’e kadar dayandırılmıştır. Birçok
mitolojide Ana Tanrıça Magna Mater ya da Kibele ile de bağdaştırılan balık, denizle olan yakın ilişkisinden dolayı
kutsal kabul edilmiştir. Antik Mısır’da kutsal geometride kullanılırken birçok mimari süslemede de görülmüştür.
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Kuşlar ve Rozet Mozaiği, MS. 2. Yüzyıl,
Defne Harbiye
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
Kurtarma kazılarında çıkarılan MS 2. yüzyıla ait evin mozaik
kaplamasında bulunan mozaikte, farklı türlerde kuşlar en ince
ayrıntılarına kadar tasvir edilmiştir.
Kuş motiflerinin çok farklı anlamları vardır. Kartal, doğan ve
şahin gibi kuşlar güç ve dayanıklılığı simgeler. Bu kuşlar ayrıca kutsal
haberci olarak kabul edilir ve uzun ömürlülüğü temsil eder. Baykuş ve
kara karga gibi kuşlar kötü şans anlamına geldiği gibi; kumru, güvercin
ve bülbüller de iyi şansı simgelemesi için kullanılırlar. Kuş mutluluk,
keyif ve sevginin sembolüdür. Güç ve kuvveti simgeler. Zümrüdüanka
(Anka kuşu) ve ejderhanın savaşı, bahar yağmurunun habercisidir. Bu
kuş motiflerine özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki sanat
eserlerinde sıklıkla rastlanır.
Kuş aynı zamanda kadın ile özdeşleşmiştir. Kutsaldır. Özlemdir.
Haber beklentisidir. Kuvvet ve kudreti temsil eder. Örneğin kartal
Anadolu’da kurulmuş medeniyetlerin pek çoğunun sembolü olmuştur.
Gökyüzünü temsil eden, gelecekten haber veren, ruhları öbür dünyaya
götüren kutsal bir hayvan olarak kabul edilir.

Koç Boynuzu: Kahramanlık
Buluntu Yeri: Antik Cam Evi, Bina Süslemesi
Koç boynuzlarının ardışık olarak sağa ve sola bakar şekilde yerleştirilmesiyle
zincir bir hat oluşturulmuştur ve bu hat Antakya evlerinde avluya bakan cephede
“carralık” denen sağır nişin etrafını dolaşmaktadır. Mimari, tekstil gibi pek çok
alanda kullanılan ve bereket, kahramanlık, güç, erkeklik sembolü olan koç boynuzu
motifi; Anadolu Kültürü’nde ana tanrıçayla birlikte kullanılır. Boynuz sembolü
insanlık tarihinde her zaman güç ve kuvvet ile özdeşleştirilmiştir.
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3. El ve Göz Motifleri

Yaratıcı Güç
Buluntu Yerleri: Kurtuluş Caddesi, El Kapı Tokmakları
Kapı, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu evlerinde de önemli bir öğedir.
Ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirler. Tokmaklar da aynı şekilde içeride
yaşayanların sosyal durumunu simgeler. Kapı tokmaklarının üzerindeki figürler ise
her dönemin sanatçıları tarafından inançları, korkuları, ümitleri doğrultusunda sembolik
maksatları düşünülerek yapılmıştır. Neolitik ve Paleolitik Dönem mağara resimlerinde
el ve parmak figürleri resmedilmiştir. Yaratıcı gücün sembolü olan el şekillerinin,
mağara duvarlarında tekrarlandığı tespit edilmiştir. Tunç Devri’nde büyük el ve ayak
izleri resmedilmiştir. Eller kuvvet, kudret ve hükmetme gücünü simgeler. Anadolu’da
el motifi, dokumalarda hem gerçekçi bir üslupla hem de stilize edilerek beş çubuk ve
beş nokta şeklinde yorumlanmıştır. Antakya evlerinin girişlerinde kullanılmış olan kapı
tokmaklarındaki el motifleri, kötülüklere karşı korunmayı anlatmaktadır. İslami inanışa
göre elin beş parmağı İslam’ın beş şartını ya da Hz. Muhammed, Ali, Fatma, Hasan
ve Hüseyin’i bir arada (Pençe-i Ali Aba) ifade eder. Yaratıcı gücün sembolü olan “el”
insanı hayvandan ayıran en önemli organdır. Parmak ve ona benzeyen tarak motifleri,
geometrik olarak üçlü, beşli, yedili sayılar kullanılarak dokunur. Bir gövdeye bağlanan
çeşitli çubuk formlarından oluşur ve duruma göre el, parmak veya tarak isimlerini alır.
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Kem Göz Mozaiği, MS 3. Yüzyıl
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
Kurtarma kazılarında bulunan kem göz ve cüce tasvirli mozaiği, bulunduğu eve ismini verir.
Evin girişinde bulunur. Kötülüğü defetme amacıyla hazırlanan bu mozaiklerden birinde, etrafı bir
mızrakla ve hayvanlarla sarılmış bir göz resmedilmiştir.
Mozaik üzerinde yazan “KAICY”, Yunancada “size de” anlamına gelir. Antik çağdan bu
yana yaygın olan kem göz bir yılan, akrep, panter ve köpek tarafından saldırıya uğrar; üçlü mızrak,
yaba ve kılıç batırılmış olan göz, kuş tarafından gagalanır. Saldırıya arkasını dönmüş, elinde ucu
sivri, tılsımlı bir değnek tutan erkek figürü karenin soluna doğru yürür. Roma Dönemi’nden kalan
mozaiklerdeki ritüel ve büyü tasvirlerini konu alan bir araştırma, bu mozaiklerin amaçlarından
birinin, kötü şans ve nazar gibi kıskançlık emarelerini defetmeye yönelik olduğunu ortaya
koymuştur. Fizyolojik işlevi görsel algı olan göz, aynı zamanda entelektüel algının sembolü olarak
da anılmaktadır. İnsan gözü iyi niyetli bakışlar taşıyabileceği gibi, zaman zaman kötü niyetlerin
aktarıldığı bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Kötü niyetli nazarlar taşıyan gözler olduğu
kabul edilmektedir. Çünkü, bedenin dışa açılan bir organı olan gözün, ışığı alma yetisi nedeniyle
derin bir anlamı ve etki gücü vardır. Budizm’de Şiva’nın alnındaki “üçüncü göz”, ruhsal aydınlığı
simgeler. Halk arasında, gözün simgesel anlamlarını vurgulayan işitme gözü, gönül gözü gibi
deyimler çok yaygındır. Nazar önlemlerinden birisi olan göz motifi, dokumalarda özelikle koç
boynuzu, eli belinde ve bereket motiflerinin etrafında ya da içinde görülmektedir.
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III. İkonografik Motifler
Haç

Bilinen sayısız süsleme motifleri arasında haç bir taraftan yaygın kullanımı, diğer taraftan ise ilginç
kaderi nedeniyle seçilmektedir. Paleolitik Çağ’dan itibaren bilinen ve uygulanan bu işaretin çok çeşitli
varyasyonlarına kaya üstü çizimlerde, heykellerde, mimari yapılarda, el sanatları ve giyim eşyaları
örneklerinde rastlanmaktadır. Ortak kökten geliştiği zannedilen bu simgelerden haçın, zaman içinde özel
bir dini kimlik kazanması, kullanım alanını önemli düzeyde sınırlandırmıştır.

Haç-Hayat Ağacı
Buluntu Yeri: Ermeni Kilisesi Motifleri, Yoğunoluk
Ermeni sanatında haçın hayat ağacı olarak betimlendiği motiflerden biridir. Haç, örgülü
düğümlerin iç içe geçmesinden oluşmuştur. Bu form sonsuzluğu sembolize ederken, haçtan
çıkan dallar ve uçlarındaki meyveler haça hayat ağacı formunu vermektedir. Yaşamın
devamlılığı ve sonsuzluğunu sembolize etmektedir.

Kutsal Üçleme
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
“Holy Trinity”, yani kutsal üçlünün sembolüdür. Hıristiyanlıkta
baba-oğul ve kutsal ruhu temsil etmektedir. Tanrının ruhu, kutsal
ruhu simgeleyen güç anlamındadır. İsa Mesih ise Tanrı’nın
yeryüzüne inen sözüdür. İnsanın canı, bedeni ve kanı gibi
Tanrı’nın kendi sözü, bedeni ve gücüdür.

Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
“Holy Tritinty”, yani kutsal üçlünün sembolüne benzemektedir.
“Holy Trinity”, Hıristiyanlıkta baba-oğul ve kutsal ruhu temsil eder.
Üçlemenin ortasında istiridye kabuğu motifi yer almaktadır. Ayrıca
etrafı, yaşamın yeniden canlanmasını sembolize eden akantüs
yapaklarıyla süslenmiştir. İstiridye kabuğu genel olarak
yeniden doğuşu, ikinci hayatı simgelemektedir.
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Haç-Melek
Buluntu Yeri: İskenderun Katolik Kilisesi
Haç üzerinde kullanılmış bir melek figürüdür. Melek koruyucu olarak
kullanılmaktadır.

Haç-Hayat Ağacı
Buluntu Yeri: Ermeni Kilisesi, Vakıflı
Haçın hayat ağacı olarak betimlendiği bir
kompozisyonun ilk parçasıdır. Sonsuzluğu ve yaşamın
devamlılığını sembolize etmektedir. Baba-oğul ve kutsal
ruh üçlemesine vurgu yapan üçlü motifin bir parçası olan
bu motifte de hayat ağacının dalları ve onun meyveleri
gösterilmiştir. Hayat ağacı olarak betimlenmiş olan
haçın dalları, yaşamın devamlılığını gösterir. Üzerindeki
yuvarlaklar ise ağacın meyvelerini göstermektedir ve bu
da hayatın devam ettiğinin sembolüdür.
Vakıflı köyü Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin
cephesinde yer alan bu kompozisyon haçın hayat ağacı
olarak betimlenmesinin bir örneğidir. En altta sonsuzluğu
gösteren bir çarkıfelek motifi, üzerinde köşe kıvrımlarında
meyvelerin yer aldığı haç, yani hayat ağacı ve onun
altında da bu ağaçtan çıkmış dallar görülmektedir. Bu
dallar üzerinde de hayat ağacının meyveleri mevcuttur.
Üst bölümdeki üç kısım da baba-oğul ve kutsal ruh
üçlemesine gönderme yapmakta ve burada da hayat
ağacının meyveli dalları vurgulanmaktadır.
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IV. Geometrik Motifler
1. Mimaride Kullanılan
Motifler
Geometrik motifler, derin ve karmaşık hesaplamalar
sonucu oluşturulan kompozisyonlardır. Bunlar kare,
dikdörtgen, üçgen, daire, poligon, baklava, altıgen ve yıldız
gibi basit şekillerin birleşmesiyle oluşmuştur. Geometrik
kompozisyonların mimaride kullanılışı taç kapılarda, çinilerde,
ahşap işlerinde, minberlerde, halılarda ve yazma eserlerde
izlenebilir.
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Yeryüzü
Buluntu Yeri: Güneş Saati Moziği, MS 3. Yüzyıl, Defne,
Harbiye
Baklava, akıllı kutular, zincir ve sonsuzluk motifleri bir arada
kullanılmıştır. Baklava motifi pek çok yerde yeryüzü anlamını
taşır. Zincir ise devamlılığı sembolize etmektedir.

Gökyüzü ve Yeryüzü
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Antakya evlerinin dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş
takalarından biridir. Geometrik süslemelerden oluşmuştur.
Baklava dilimi şeklindeki dörtgen formlardan oluşmaktadır.
Dörtgenler yıldız şeklindedir ve bu haliyle yıldızlı gökyüzünü;
baklava motifi ise yeryüzünü simgeler.

Üretkenlik
Buluntu Yeri: Tosyalı Camii, Belen
İç içe geçmiş çokgen halkalar yer almaktadır. İç içe geçmiş
formlar birlik olmayı ve üretkenliği simgelemektedir.
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Altı Köşeli Yıldız Motifleri
Kutsal Mühür
Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi
Buluntu Yeri: Şeyh Ahmed Kuseyr Türbesi Süslemeleri,
Şenköy
Altı köşeli yıldızlardan oluşmuş bir motiftir. Altı köşeli yıldız
sembolü, tarihöncesi devirlerde birçok medeniyet tarafından
farklı anlamlarda kullanılmıştır. Sembol, Yahudilerin ulusaldini kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olmuş ve Yahudilik ile
özdeşleşmiştir. Hıristiyanlıkta altı köşeli yıldız sembolünün
kiliselerde ve katedrallerde kullanılmasına karşın Hıristiyanların,
bir Yahudi sembolü olan altı köşeli yıldızı terk ettikleri ve beş köşeli
yıldızı kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir.
Orta Asya Türk Kültürü’nde Yaradan’ı ve yaradılanı
simgeleyen, çeşitli Türk boylarının yol göstericisi olarak kabul
edilen bir semboldür. Hz. Süleyman’ın kudretinin simgesi olan ve
“Kutsal Mühür” olarak bilinen bu biçim, Kanuni Sultan Süleyman’ın
Mührü ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağının bir simgesidir.
Altı köşeli yıldız, iki eşkenar üçgenin birbirine geçmesinden oluşur.
Tepesi yukarı doğru olan üçgen insan, akıl ve maddeyi; tepesi aşağı
doğru olan üçgen ise Tanrı, basiret ve anlamı gösterir. Uyumlu bir
birlik oluşturan iki üçgenin oluşturduğu altı köşeli yıldız, “evrensel
sevgi birliği” olarak dengelenen kutsal sentezi simgelemektedir.
Motif, Antakya evlerinin dış cephelerinde sıklıkla görülen kuş
takalarından birinde kullanılmıştır.
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Sekiz Köşeli Yıldız Motifleri
Cennet
Buluntu Yeri: Hatay Arkeoloji Müzesi
MS 5. yüzyıla aittir. Sekiz köşeli yıldız motifi sanatın her
dönemi ve her alanında sıklıkla kullanılan bir motiftir. Bir daire
içerisinde baklava dilimlerinin bir araya gelmesiyle çiçek motifi
oluşmuştur. Baklava motifi pek çok yerde yeryüzü anlamında
kullanılmıştır. Çiçek motifi ise bu dünyayı sembolize etmektedir.

Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi, Bina Süslemesi
Merkezde sekiz köşeli bir yıldız ve onların kollarından
gelişen çok sayıda altı köşeli yıldız formu işlenmiştir.
Sekiz köşeli yıldız hem İslam sanatı hem de Hıristiyan
sanatı açısından oldukça önemlidir. Selçuklu kültür ve
sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız,
Ortadoğu’da bulunan eski uygarlıklarda ve İslam Dünyası’nda
da kullanılmaktadır. Kareyle daire arasında bir form olan
sekizgen, yerle gök arasındaki bağlantının geçiş evresini
de simgelemektedir. Güneş ışınları, dünyaya yaklaşık
sekiz dakikada bir gelmekte ve bu bakımdan sekiz sayısı,
kozmik dengenin sayısı olarak da kabul edilmektedir. İslam
Dünyası’nda 8, cenneti anlatan sembol olmasının yanında,
8 ilkeyi anlatan bir sembol olarak da kullanılır. Bu 8 ilke;
sabır, şükür, sadakat, merhamet, doğruluk, sır tutmak,
acizliğini bilmek ve cömertliktir. Hıristiyanlıkta da Saint
John’un Haçı’nı temsil etmektedir. Başka bir anlatıya göre
Malta Şövalyeleri’ni temsil eder, hatta Haçlı Seferleri
sırasında popüler olmuştur. 8 rakamının şövalyelik açısından
anlamları şöyledir: Zarafet, azim, kahramanlık, sadakat,
hüner, açıklık, gözetleme, sempati.

Buluntu Yeri: Kurtuluş Caddesi,
Bina Süslemesi
Sekizgen yıldız motifi lale desenleri ile
zenginleştirilmiştir. (bkz. Sayfa: 74)
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Kare İçinde Sekizgen: Denge
Buluntu Yeri: Şeyh Ahmed Kuseyri Türbesi
Süslemeleri, Şenköy
Kare içerisinde bir sekizgen, yerle gök arasındaki
bağlantının geçiş evresini simgelemektedir. Güneş ışınları,
dünyaya yaklaşık sekiz dakikada bir gelmekte ve bu bakımdan
8 sayısı, kozmik dengenin sayısı olarak da kabul edilmektedir.
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Zincir-Sarmal-Düğüm Motifleri
Üretkenlik
Buluntu Yeri: Ermeni Kilisesi, Vakıflı
7-8. yüzyıl Ermeni Mabedi Girişleri’nde kullanılan süsleme formudur. Daha sonraları Selçuklularda
da kullanılmıştır. Özel bir anlamı yoktur. İç içe geçme motiflerde sarılma şekli diyalektiği anlatır. Birbirine
sarılıp yükselerek bir arada bir şey oluşturma mantığı; devamlılık ve devamlılıkta üretkenlik anlamı vardır.
Sarılarak daha kompleks ve iyi şeyler üretebilmeyi anlatır.

Birlik Olmak
Buluntu Yeri: Ermeni Kilisesi, Yoğunoluk
Örgü düğümlerin oluşturduğu motif birlik olmayı
simgeler. İç içe geçmeli olarak düzenlenmiş bu motifler
genellikle pencere ve kapı süslemeleri ile dış cephelerin
köşelerinde kullanılmıştır.
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2. Geleneksel El Sanatları
“Kilim Desenleri”

Hatay’daki el sanatları ürünlerinde geleneksel motifler
bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu
motiflerin özel anlamları ve isimleri vardır. Bu motifler
materyalin türünü, toplumsal statülerini; istek, arzu,
beklenti ve inançlarını; evlilik, bekarlık gibi hallerini; göç,
felaket, üzüntü, sevinç, tasa, mutluluk ve özlemlerini;
aşk, ayrılık, dilek ve isteklerini ifade eden sembollerdir.
Anadolu’da yapılan dokumacılık her bölgede kendine has
özellikler taşır. Hatay, özellikle Reyhanlı kilimleri gerek
desen ve gerekse kullanılan hammadde açısından önemli
bir tarza sahiptir. Anadolu’da dokunan kilimlerin tümünde
sıklıkla rastlanan motiflere sahip kilimlerden seçilen
motifler ve anlamları şöyle özetlenebilir:

Koruyucu
Akrep Motifi
Akrep, yılan gibi sürüngen hayvanlar gerek Anadolu gerekse Orta
Asya Türk Kültürü’nde yer ve toprak ile birlikte ele alınmış, dolayısıyla
yeraltı güçlerinin ya da kötülüğün sembolü olmuştur. Anadolu’da
yağmuru önlediğine inanılan akrep, yağmur duası öncesi yakılırsa
bereketin geleceğine inanılır. (Acıpayamlı 1976). Anadolu’da, özellikle
sıcak yörelerde ve yaylalarda yaşayan akrep, zehirli ve öldürücü gücü ile
korkulan bir hayvandır. Bu yönüyle akrep motifleri korku, korunma, ölüm,
hastalık, acı, keder gibi anlamlara işaret etmektedir (Durul 1977, Erbek
1986). Akrep motifi korunma amaçlı motiflerden biridir.

Sonsuz Mutluluk
Bereket Motifi
Bu motif genellikle kadın-erkek ilişkisini ve üremeyi simgeler.
Bereket motifi olarak buğday, arpa, başak, nar, haşhaş, incir gibi çok
taneli, çok çekirdekli meyve ve tahıllar soyutlaştırılmış şekilde karşımıza
çıkar. Kurtağzı ve eli belinde motifinin birleşmesinden meydana gelen
bu motif ana babayı da simgeler. Bereket motifinin Anadolu kökenli
değişik örneklerini dokumalarda görmek mümkündür. (Erbek 2002,
Ergüder 2005). Dut, karpuz, kavun, nar, incir, üzüm gibi bitkilerden; yılan,
ejder, koç, boğa, geyik, kelebek, balık gibi hayvanlardan ve genel olarak
ağaç, çiçek ve yapraklardan oluşan formlardaki bereket motifleri sonsuz
mutluluğu ifade eder.
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Bolluk-Bereket
Ejder Motifi
Ejder bolluğu, bereketi ve yeniden doğuşu simgeler. Ejder, aslan
pençeli, kanatlı ve kuyruğu yılanı anımsatan mitolojik bir hayvandır. Dede
Korkut Hikâyeleri’nde ejder dört ayaklı, iki kanatlı, yedi başlı, uzun kalın
kuyruklu bir hayvan olarak tasvir edilmektedir. Orta Asya Türklerinin ejder
motifi gagalı, kanatlı ve aslan ayaklıdır. Hava ve suyun tek hâkimidir. Ejder
ve zümrüdüankanın kavgası, bereketli ilkbahar yağmurlarının habercisidir. Bu
nedenle ejderin bulut şeklinde stilize edilmiş haline çokça rastlanmaktadır.
Büyük yılan olarak tasvir edilen ejder, güneşin, ayın, hayat ağacının,
hazinelerin ve gizli tılsımların bekçisidir, koruyucusudur (Baykal Ertem 2009).
Anadolu Selçuklu ve Osmanlılarda ejder motifi hükümdarlık, kudret, kuvvet,
gökyüzü ve evrenin simgesi anlamlarını taşımaktadır (Ergüder 2009).
Genelde aslan pençeli, kuyruğu yılanı anımsatan kanatlı bir hayvan olarak
stilize edilen ve büyük bir yılan olarak kabul edilen ejder, hazinelerin ve
gizli şeylerin bekçisidir. Ejder hava ve suların hâkimidir. Ejder ebedi hayat,
sonsuzluk ve mutluluk sembolü olmuştur.

Doğurganlık
Eli Belinde Motifi
Eli belinde diye adlandırılan ve literatüre bu isimle girmiş olan motif, aynı zamanda soyut
figürlü bezemelerin en güzel örneklerini teşkil eder. Bu motif Anadolu’nun hemen her yerinde
“eli belinde”, “eli böğründe”, “aman kız”, “kız” ve “kâküllü kız” isimleriyle anılır (Erbek 1986).
Eli belinde motifinin kökeni oldukça eskiye dayanır. Tarihöncesi dönemlerden günümüze dek
kadının ana tanrıça kültü ve bereketi simgeleyen “toprak ana” nitelemesi bu motifin ana
kaynağını oluşturur. MÖ 8500 yıllarına dek inen Neolitik Çağ’a ait ana tanrıça heykelcikleri ilk
bereket sembolleri olmuştur. Anadolu’nun en büyük tanrıçası sayılan Kibele’nin sembolü olan
bu motif her dönemde doğurganlık ve bereketi simgeler (Ateş 1996, Kabaağaçlı 1995). Bugün
Anadolu’da hemen hemen tüm dokumalarda rastlanan bu motifler, ana tanrıça anlayışı ile
oluşan bereket kavramını simgeler. Anadolu dokumalarında mutluluğu, uğur ve saadeti, analığı,
doğurganlığı, evliliği sembolize eder. (Durul 1987). Dişiliğin simgesidir. Sadece analık ve
doğurganlığı değil, aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder.
Bilimsel saptamalar, doğuran güçlü kadına tapınmanın ilk kez MÖ 7000-8000 yılları arasında.
Mezopotamya’da başladığına işaret etmektedir. İlk insanlar ana tanrıçalara tapıyorlardı. Ana
tanrıça kültünün devamı niteliğindeki eli belinde motifi, ana tanrıça ile ilgili inancın kültürel
miras olarak günümüze geldiği gerçeğinin kanıtıdır.

Bereket
Hayat Ağacı Motifi
Anadolu’nun tarihi boyunca özel anlamların yüklendiği bir temadır. Özellikle
tarımsal üretime geçildikten sonra toprak ve üretkenliğin simgesi olan ağaç ve
bitkiler, bereketin hemen her dönemde sembolüdür. Anadolu’daki Hitit, Sümer,
Asur duvar kabartmalarında da yer alan hayat ağacı, aynı zamanda Orta Asya
Türk inanışlarında da en temel öğelerden birisidir. Özünde yaradılış, ölüm-yaşam,
evren, gökyüzü ve yeryüzü, kutsallık anlamlarını taşıyan hayat ağacı, aynı zamanda
toprak ve kadın özdeşliği içinde yer alan “bereket” kavramıyla ilgili görünmektedir.
(Özönder, 2012). Anadolu’da “can ağacı” olarak da isimlendirilen ve ölümsüzlüğü
simgeleyen hayat ağacı, mimaride taş süslemelerde, çinilerde, mezar taşlarında,
işlemelerde, keçe, halı ve kilimlerde sıklıkla yer almıştır.
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Bölüm III

Antakya Mobilyası
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Antakya Mobilyasının Markalaşma Öyküsü
Mobilya üretiminde teknolojik gelişmelerle birleşen yeni iş modelleri; global ölçekte tasarım, seri üretim ve
pazarlama yapan firmalarla pazar hâkimiyeti sağlıyor. Bununla birlikte dünyada ve Türkiye’de tüketicilerin kaliteli
ve hem üreticinin hem de geçmişin izlerini taşıyan mobilya arayışı sürüyor.
Genel olarak bireylerin bir mobilyadan beklentisi, fonksiyonellik, kullanım rahatlığı, dayanıklılık, estetik ve
sağlık gibi temel etmenlerin birleşimi olarak özetleniyor. Öte yandan yapılan pazar araştırmalarına göre;
yüksek gelir grubu güncel yaşamını daha konforlu şekle dönüştürmek için kişisel zevkleri doğrultusunda
mobilya seçiminde bulunarak optimum kullanımlı alanlar oluşturmaya çalışıyor. Orta gelir düzeyine sahip
bireyler ise daha uzun süreli kullanıma yönelik ve aynı anda birkaç farklı işlevi yerine getirebilecek kapsamda ve
dayanıklılığı yüksek mobilyaları seçiyorlar.
Hatay-Antakya’da mobilya üretiminin ve kullanımının Demir Çağı’na kadar dayandığı
öngörülmektedir. Tell-Tayinat Arkeoloji Projesi’ndeki bulgular İÖ 2. binyılın sonunda, Doğu
Akdeniz’de ortaya çıkan Demir Çağı kültürlerinin yaratıcı özelliklerini ve kültürel gelişmişliğini de
açıkça gösterir niteliktedir.
• Kent ve kral varsa mobilya da vardır: Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay,
ilkçağlardan itibaren Amik Ovası’nın verimli topraklarında, su kaynakları ve iklim koşulları ile dünyanın sayılı
uygarlıklarından birinin merkezi olmuştur. Hatay özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki önemli göç
yolları üzerinde bulunan şehirlerden biri olmasının ötesinde, dönemin ticaret yollarının (İpek ve Baharat Yolları)
kesiştiği bir noktada konumlanması nedeniyle de zaman içinde bütün imparatorlukların sahip olmayı istediği bir
yerleşim birimi haline gelmiştir. Bu nedenledir ki dünya siyasetinde söz sahibi olmak isteyen kralların, imparator
ve komutanların yolu Hatay’dan geçmiştir.
• İnsan yerleşik düzene geçer geçmez mobilya üretmiştir: İnsanın yerleşik düzene geçmesinin simgesi
olan mobilya, tarih boyunca saygınlık, statü ve estetik beğeninin göstergesi olmuştur. Öte yandan günlük
yaşamın ayrılmaz bir parçası olan mobilya, ticaretin en eski metalarından biridir. Yerleşik düzene geçen insanın
yaşam alanında ilkel formlar üreterek malzeme üzerindeki becerisi arttıkça, kentlerin hazineleri doldukça gücün
simgesi haline gelmiştir. Anadolu topraklarında bulunan Çatalhöyük yerleşkesinden başlayarak insanların,
yerleşik düzene geçtikleri andan itibaren yaşam alanlarını taş seki, merdiven gibi unsurları kullanarak işlevsel bir
hale getirdiği, mobilya kullandıkları bilinmektedir. Özetle, insan Neolitik Çağ’dan bu yana mobilya kullanmış ve
üretmiştir.
• Kentte doğası gereği mobilya üretilebilen ceviz, okaliptüs gibi ağaçlar yetişir. Ayrıca Lübnan’dan
yapılan deniz/ırmak ticareti ile küçük tonajlı gemiler tahtların yapıldığı sedir ağacını kente taşımıştır.
• Fransız işgali dönemi Hatay’ın dip Akdenizli geçmişini yeniden anımsamasına yol açmış,
Anadolu’daki pek çok kentte mobilya üretilmez ve kullanılmaz iken Antakya’da evlerde ceviz takımlar,
chez-morris ve şezlonglar kullanılmaya başlamıştır.
• Kentte süregelen ahşap el işçiliğine dayanan mobilyalar üretilmektedir. Kentte motiflerden üretilen
ve yüksek işçilik gerektiren oyma mobilya geleneği sürdürülmektedir. Antakyalı tüketiciler de bu tip mobilyaları
kullanarak nesilden nesile aktarmayı önemsemektedir. Özetle arz ve talebi doğuran denge söz konusudur.
“Antakya Mobilyası için örnek olacak mobilya tasarım çalışması bölgede halen üretilmekte olan mobilya
kategorileri, firmaların potansiyelleri, zanaatkârların katkıları ve hedef kitlenin beklentileri değerlendirilerek
üç ana ayak üzerine oturtuldu. Antakya Mobilyası’nın taşıdığı markalaşma potansiyelini artırabilmek için taklit
ve kalitesiz mobilya üretiminin terk edilerek son kullanıcı profilinin işlevsel ve duygusal ihtiyaçlarına
odaklanılması öngörüldü.
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•
•
•

Oymacılık geleneğini teknolojik üretimle devam ettirecek neoklasik ev takımları,
Oymacılık ve el sanatları geleneğini teknolojik üretimle buluşturacak modern mobilya aksesuarları,
Bölgenin kültürel mirasını yansıtacak geleneksel klasik mobilyalar.

Bölgenin kültürel ve tarihi mirasıyla zenginleştirilmiş mobilya tasarımı olarak belirlenen Antakya
Mobilyası kimliğine uygun olarak, Markalaşma Uzmanı Burcu Arıkan’ın koordinatörlüğünde, mobilya tasarımı
uzmanı olan Endüstriyel Tasarımcı Sergio Perez Fortea’nın neoklasik ev takımları, mobilya tasarımı uzmanı
endüstriyel tasarımcı Sezgin Akan’ın modern mobilya aksesuarları ve yerel zanaatkâr olan Ali Altun’un
geleneksel klasik mobilyalarıyla ilk koleksiyonlar oluşturuldu.
Bu bağlamda;
• Kişiselleştirme,
• Bölgesel farklılaşma,
• El işçiliği - Oyma, marküteri*, ahşap mozaik
• Teknoloji - CNC kesim ve oyma,
• Motif - Geometrik, arabesk
• El sanatları – Cimem, mozaik, dantel, bakırcılık ana çıkış noktaları olarak kabul edildi.
Markanın öncü koleksiyonlarına yönelik temel yaklaşımı; ‘hikâyesi olan mobilyalar modern ya da eklektik
ev ortamlarına uyum sağlayabilir. Sade ve incelikli geometrik formlar, taşıdıkları yerel hikâyelerin yansıdığı
motifler, teknoloji ve el işçiliği ile birleşip çeşitlilikten doğacak bütünlüğe ulaşabilir’ şeklinde özetlenebilir.
Antakya Mobilyası’nın hedef kitlesi ise; büyük şehirde yaşayan, eğitimli, orta ve üst gelir grubu son tüketici
ve profesyonel kullanıcı olarak belirlendi.” **
Son olarak da Antakya Mobilyası marka vaadi belirlendi: Yüzyıllardır Antakya’da mobilyacılar; geçmişteki
kültür ve uygarlıklardan günümüze ve bugünden geleceğe aktarılacak, insanlığın ortak mirasına ait binlerce yıllık
motif ve formları; yenilikçi uygulamalar ve yüksek teknoloji kullanarak aşkla ve tutkuyla mobilyaya nakşediyor.
Antakya Mobilyası ve aksesuarları nesiller boyu anlatılan hikâyeleri yaşam alanlarına taşıyor.

*
**

Değişik renklerdeki ahşap kaplamaların kesilip iç içe yerleştirilerek boya kullanılmadan, ağaçların doğal renkleri ile yapılan bir oyma sanatı.
Projenin tasarım uzmanı Sezgin Akan tarafından hazırlanan “Sektörlerin Rekabet Gücünü Artırarak Bölgesel Kalkınmaya Destek: Hand
Made in Hatay” projesinde “Mobilya Tasarımı Çalışmaları” bildirisi esas alınarak özetlenmiştir. UTAK 2016 Ulusal Tasarım Araştırmaları
Konferansı.
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Sunulan bu çerçevede, Antakya Mobilyası’nın;
• Hikâyesi olan ve bölgesel zenginliklerin izlerini taşıyan,
• Kentin bilinirliğine katkı sağlayacak,
• Farklı yaşam tarzları ve alanlarına uyum sağlayabilen,
• 21. yüzyıl mimarisinin mobilya beklentilerine yanıt verebilen,
• Özgün el emeğini teknoloji ile birleştiren,
• Maliyetleri ve doğadaki ayak izleri gözetilmiş,
• Yüksek teknolojiye haiz üretim altyapısına sahip,
• Kaliteli ve üretim standartları yüksek,
• Pazarda rekabet gücü olan, hem iç hem de dış pazara sunulabilecek nitelikte,
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürdürülebilir olan,
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası ağlarla güçlendirilmiş
bir marka olarak gelecek 10 yıl içinde dünya markası olması hedefleniyor.
Markanın sürdürülebilirliğinin garantisi olan Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi, 2017 yılında hizmete
girecek. Türkiye’de bir ilke imza atan ATSO; mobilyacıların tek başlarına sahip olamadıkları ileri teknolojiye haiz
makine ve ekipmanı üreticilerin hizmetine sunacak. Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi’nin, bölgesel olarak
sektörün lokomotifi olması hedefleniyor.

Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi
2017’de hizmete girecek.
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Geleneksel El Oyması
Klasik Antakya Mobilyası
Ahşap ve Mobilya Ustası: ALİ ALTUN
“Ahşaba olan sevdam, duygularımın ve düşüncelerimin
ifadesi, ortaya konmasıdır; bu da yaşamın ta kendisidir.”

Ali Altun, 1961 yılında Antakya’da doğdu. Cengiz Topel İlköğretim
Okulu’ndan mezun oldu. Küçük yaşta boyama ve oyma sanatına ilgi
duydu. Halen ismini taşıyan atölyesinde ahşap mobilyanın yanı sıra
resim, heykel ve soyut çalışmalarını sürdürüyor. Projenin tasarımcıları
arasında yer alan Altun, çizdiği mobilyaların üretimini de üstlendi.

Çocukluğumdan beri güzel resim çizer;
gördüğüm her şeyi kâğıda aktarırdım. Oyma işine
ilkokul ikinci sınıfta merak saldım. Bir gün okula
giderken Çekmece Caddesi’nde bir ustanın oyma
yaptığını gördüm, önünden geçiyordum hep. Beni
çırak olarak almadı önceleri, sonra baktı ki, ben her
gün geliyor, izliyorum, beni kabul etti. Gavurdağlı
Halit Dağ’dan oyma takımlarının nasıl kullanılacağını
öğrendim. Lale oyması yapıyorlardı, ben de çizdiğim
şeyleri oyabileceğimi düşündüm. O sıralar bizim
evde de annemin çeyiz sandığı ve iki tane eski
hasırlı sandalye ile ayna var. Antakya işiydi onlar.
Sormayın, koruyamadık onları... Neyse, bir süre sonra,
12 yaşındayken dükkân açtım mobilya atölyesinin
yanında, onların tüm oyma işlerini yapmaya başladık,
yıl 1978... O zaman motifler hangi kültürden, hangi
dinden gelir bilmiyordum, gördüğüm motifleri kendi
kafama göre bir araya getiriyor, yeni desenler
çıkarıyordum. Askere gidinceye kadar çalıştım, çok iyi
paralar kazandım. Bugün bile öyle kazanamıyorum,
o zaman oymanın değeri vardı. Arabistan’a gittim,
orada bir villanın restorasyonunda çalıştım, sonra
da Kraliyet Ailesi’nin işlerini yaptım. Oymacı ressam
olarak işe aldılar beni. İkisi Hataylı, sekizi Adanalı,
hepimiz mobilyacıydık. Askerden önce Antakya’dan hiç
çıkmamıştım, askerden sonra on yıl kadar Türkiye’ye
gelmedim, Riyad’da çalıştım.
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Ali Altun, 1978

“Antakya’yı geziyorum dünyayı
geziyorum ve esinleniyorum. Aynısını
yapmıyorum, yorumluyorum.”
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Burada evlendim ve gitmedim bir daha. Çocuklarım
oldu, işimi burada kurmaya karar verdim. Antakya’ya
geri döndüğümde 32 yaşındaydım, burada kimse
beni mesleğimle tanımıyordu. Ne yapayım dedim ve
Atatürk büstü yaptım çocuğumun okuluna. Ortodoks
Cemaati Başkanı Jozef Naseh aradı, kiliselerine kapı
yapmamı istedi, oyma bir kapı yaptım. Böyle böyle
tanınmaya başladım. Bugün dünyanın dört bir yanında
tanıyorlar beni, internet siteme girerler, facebook’a
bakıp bulurlar beni. Kim beni nerede bulursa orası
benim pazarım. Ben bütün yaptıklarımı facebook
sayfama koyuyorum, sorun değil, oradan alsın
kullansın, benim yaptığım gibi yapabilir mi? Çok model
hırsızı var, ben buna takılmıyorum. Ben klasik mobilya
yapıyorum; oyuyorum, çiziyorum üretiyorum. Bir kere
mesleği sevmek ve hiç durmadan geliştirmek gerek.
Ben hâlâ rüyamda motif görsem hemen kalkar çizerim.
Her şey resimle başlar. Resim aşkınız varsa bir şeyler
yaratırsınız demektir. Alıp ağaca hayat veriyorsunuz.
Klasik sevenler bana gelirler. Ömür boyu garantilidir
benim ürünlerim. Bir kızım iç mimar, diğer kızım
da mimari restorasyon okudu. Her ikisi de benimle
çalışıyor. Yaptığım eserlerin ölmemesi için ellerinden
geleni yapacaklarını söylüyorlar.

Kraliçenin Mobilyaları
MS 322-400 yılları arasında yaşayan, Antakya doğumlu
ünlü tarihçi Ammianus Marcellinus’un “Dünyada hiçbir
kent, ne topraklarının bereketi, ne de ticaretteki
zenginliği bakımından bu kenti geçemezdi” dediği
Antakya; antik çağda “Orientis Apicem Pulcrum” (Doğu’nun
Kraliçesi) olarak anılır. Kentin her yanında Doğu’nun
Kraliçesi’nin zarif dokunuşlarını hissederseniz. Kentin ara
sokaklarındaki kafelerde oturur, dokuma tezgâhında veya
üniversitedeki bilgisayarların klavyesinde görürsünüz ellerini;
Asi’nin kıyısındaki eski Gündüz Sineması’nın kapısında
belirir, müzedeki mozaiklerde bulursunuz izlerini. Bugünlerde
Kurtuluş Caddesi’ndeki evlerde bulunan katremislere* düşer
gölgesi. Seleukeia Pieria’dan girer denize, likörünü Vakıflı’da
içer. İşte bu koleksiyon yüzyıllardır yaşayan ve kentin kültür
evreninde ölümsüzleşen Doğu’nun Kraliçesi için tasarlandı.
Kâh aynalara baktı, sandığında sakladığı hazinesini gösterdi;
kâh divanda yorgunluğunu giderdi, konsolundaki eski
fotoğrafları paylaştı…

Ali Altun; Kraliçe Koleksiyonu’ndaki
mobilyalarda kullanılan geleneksel bitkisel
ve geometrik desenleri Hatay Müzesi’ndeki
mozaiklerden, Kurtuluş Caddesi’ndeki
taş binaların dış cephe süslemelerinden
esinlenerek tasarladı.

* Üfleme tekniği ile yapılan, atık camların değerlendirilmesi ile oluşturulan Antakya camından üretilen ve yıllarca geleneksel evlerde yiyecek ve içeceklerin
saklanması amacıyla kullanılan ince belli kavanoz; form ana tanrıça formuna çok benzer.
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Kraliçenin Aynaları (2 ayna): Doğu’nun Kraliçesi’nin aynaları, hemen tüm
Antakya evlerinde rastlanan aynalara benzer. Üst kısmındaki tacı ve iki taraftaki
amutları oyma işçiliği ile bezelidir. Tacındaki bezeme, yaşamın devamlılığını
simgeleyen yaprak ve meyvelere eşlik eden istiridye kabuğu motifi ile
bütünleştirilmiştir ve bu haliyle yeniden doğuşu, ikinci hayatı simgeler.

Kraliçenin Divanı: Yatak olarak da
kullanılabilen kanepe, iki adet tornalı
ayak üzerinde duruyor. Kanepenin
yatak başlığını andıran
arka tacı iki taşıyıcı
üzerinde yükseliyor.
Yatak ve oturma
kısmı kumaş
döşemedir.
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Hareketli Makyaj Aynası: Oval, hareketli aynanın çerçevesinin sağ
ve sol yanları ahşap oyma tekniği ile biçimlendirildi. Ayna üç çekmeceli
bir bölümün üzerine oturuyor.

Raflı Ayna:
Raflı aynanın tacı
ve payandaları
ahşap oyma
işçiliği ile
biçimlendirildi.
Rafın alt kısmı
da taç ile simetri
oluşturacak
şekilde hazırlandı.
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Konsol: 6 kapaklı konsolun iki yanındaki taşıyıcılar yiv ile bezenmiş.
Yan kapaklar üzerine, değişik renklerdeki ahşap kaplamalar kesilip iç içe
yerleştirilerek, boya kullanmadan, ağaçların doğal renkleri ile yapılan bir oyma
sanatı ile oluşturulmuş, kabartma motifler işlenmiş. Orta iki kapağın ortasında
aşağı sarkan, oyma tekniğiyle işlenmiş bir salkım figürü bulunuyor.

Kraliçenin Hazinesi: Tasarım üstten kapaklı
dört ayaklı ahşap bir sandıktır. Ön kısmında
oyma işçilik ile bezenmiş girift bir bitkisel
motif bulunuyor. Vazodan çıkan bitkiler hayat
ağacı motifi ile benzerlik gösteriyor.
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Neoklasik Antakya Mobilyası
Endüstriyel Tasarımcı: SERGİO PÉREZ FORTEA
“Güzellik stil meselesi değildir. Geçmiş, hatıralar ve öngörü
neticesindeki oluşumun büyülü özellikleri ile birlikte mantık, özenli
ve özverili çalışma, masraf, yatırım ve pazar arasındaki dengenin
sonucudur. İnsanların anladığı ve talep ettiği
ürünlerin modellenmesini bunlar sağlar.”

Sergio Pérez Fortea, 1995 Valencia (İspanya) EASD/Güzel Sanatlar
ve El Sanatları Okulu Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.
1996 yılında AIDIMA’da (Valencia Mobilya ve Ahşap Teknik Enstitüsü,
İspanya) mobilya sanayii teknolojileri; 1997 yılında İtalya’da Milan
Domus Akademisi’nde (IMPIVA burslu) endüstriyel tasarım alanlarında
yüksek lisans yaptı. İlk ödülünü “Old Tools New Tools” adlı yarışmada
kazandı. Ayrıca, Milano’da Driade’nin “Home Ceramic Objects”
yarışmasında ödül aldı. Sergio Pérez, Valencia’daki Modern Sanatlar
Enstitüsü’nün (IVAM) yanı sıra birçok İspanyol mobilya tasarım
atölyeleri ile çalıştı. 1999’dan beri sektörle ilgili İspanyol ve İtalyan
firmalarına tasarım hizmeti veriyor. 2011’de tasarımlarını üretmek için
“Studio Perezfortea” isimli atölyeyi kurdu.
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Yeni deneyim ve olanakları görmek, yeni performans
konseptleri belirlemek amacıyla çoğunlukla
mühendisler, fotoğrafçılar, grafik tasarımcıları ve
mimarlarla işbirliği yaptı. İkinci atölyesini Şangay’da
(Çin) açtı ve sektördeki yerel işletmelerle çalıştı.
Ürünlerinde samimiyeti hissedilen güzel
tasarımlar yaratmaya çalışmasının yanı sıra,
malzeme ve işletmenin endüstriyel sürecine bağlı
olan fonksiyon ve teknik sınırlamalara da her zaman
saygı gösterir. Bunlar form güzelliğini yakalamak
için canlı ve kontrollü bir dil kullanmanın yanı sıra
son trendlere de uyan muazzam ticari öneriler
olarak değerlendirilebilir. Fortea, özgün ve estetik
olarak hazırlanmış ürünlerin tasarım ekibi ve müşteri
arasındaki iyi ilişkiler neticesinde ortaya çıktığı
fikrini savunur. Tasarım, işletmeye kimliğini veren
rehber, yenilikçi stratejik bir işletme faktörüdür.
Sergio, özellikle mobilya, banyo aksesuarları,
aydınlatma ve dekoratif objeler olmak üzere ev
ürünleri tasarlıyor. Yeniliğe olan ilgisi onu, yeni
ürünler geliştirmek ve son trendler konusunda bilgi
sahibi olmak için uluslararası fuarları gözlemlemeye
yöneltti. Halen Paris (Fransa); Köln (Almanya);
Milano ve Verona (İtalya); Stockholm (İsveç);
Guangzhou, Dongguan, Shenzhen ve Şangay (Çin);
New York ve High Point (ABD); Valencia, Madrid,
Zaragoza, Yecla ve Sevilla (İspanya); Maison
& Objet (Paris); Ambiente (Frankfurt); Interzum
(Almanya); 100%design London (Birleşik Krallık)
ve Cersaie (Bologna-İtalya) gibi önemli mobilya
fuarlarına düzenli olarak katılıyor.

Bu projeyle birlikte Türkiye’nin kültürünü, insanlarını,
geleneklerini, mutfağını, mimarisini tanıma ve özellikle
mobilya endüstrisi ile doğrudan iletişim kurma, sektörün
kapasitesi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
fırsatım oldu. Antakya’daki işletmeler kendi yetenekleri ve
merakları ile iftihar eden, yeni projeler yapma konusunda
istekli olan firmalar. Bu da büyüme potansiyeline işaret
ediyor. Burada tanıdığım, birlikte çalıştığım insanlar oldukça
iyi, dost canlısı, çekirdekten yetişerek kendi yollarına devam
eden, yetenekli, mütevazı insanlar. Hem kenti hem de
tanıdığım insanları özleyeceğim.
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Defne Koleksiyonu
Anadolu’nun mağrur kızı, bir ideale adanmış
yaşamların sembolü, savaşçıların baş tacı...
“Türkçedeki ‘Defne’ isminin kaynağı antik Daphne söylencesi olup,
bu durum Anadolu’nun özgün biyolojik ve kültürel sürekliliğinin de kaynağı
olduğu görüşümüzün en bariz kanıtıdır. Defne ağacı Laurus nobilis’in
anavatanı Anadolu ve Balkanlar’dır. Bütün yıl koku yayan ender ağaçlardan
biridir. Kökeni Anadolu olan ve etkili bir kokusu olan defnenin, Anadolu
kökenli kültürleri etkilemesi de kaçınılmazdır. Hititler, ‘alanza’ adını
verdikleri defne ağacından ilaç elde etmişlerdir. Antik dönemde, kendisi
de Anadolulu olan Apollon’un gözdesi olan ağaçtır defne. Güneşli yerleri
seven bir ağaç olması, onun Güneş Tanrısı Apollon ile ilişkilendirilmesine
neden olmuş, her dem yeşil kalması da onu ölümsüzlüğün sembolü
yapmıştır. Mitolojide Apollon, peri kızı Daphne’yi elde etmek istediğinde,
peri kızı ondan kurtulmaya çalışmış, kurtulamayacağını anlayınca Toprak
Ana’dan yardım istemiş, Toprak Ana da onu defne ağacına dönüştürmüştür.
Bunun üzerine Tanrı Apollon, değerli kahramanların, muhariplerin ve
sanatçıların başlarına defne yaprakları takılmasını istemiştir. Antik Yunan
ve Roma’da önemli kişilerin başlarını defne yapraklarıyla süsledikleri
bilinmektedir. Antik çağlarda Apollon tapınaklarının çevresi defne
ağaçlarıyla yeşillendirilmiş olmalıdır. Zira Apollon tapınaklarında görevli
biliciler, geleceği görebilmek ve kendilerine başvuranların isteklerini
gerçekleştirebilmek için Tanrı Apollon’a adanmış olan defne yapraklarını
çiğniyor ve uykuya yatıp (istiareye yatıp) onun kehanet gücüne sahip
oluyorlardı. Kâhinden uygun cevabı alanlar, başlarına bir defne çelengi
takarak evlerine gönderiliyorlardı. Defne ağacı Anadolu’da halk ilaçları
yapımında da kullanılır. Roma Dönemi’nin Adanalı hekimi Dioscorides,
defne yapraklarının mide, ağız yaraları, iltihap ve akrep sokmalarında
kullanıldığını belirtmiştir. Türkiye defne ihracatında dünyada ilk
sıradadır. Defne, muhteşem kokusu ve güzel görünümüyle bütün Anadolu
uygarlıklarında yer edinen ender ağaçlardandır. Bu yüzden adı binlerce
yıldan beri değişmemiş, ismi farklı kültürleri de birbirine bağlamıştır.
O Anadolu’nun mağrur kızı, bir ideale adanmış yaşamların sembolü,
savaşçıların ise baş tacıdır.” (1)

(1) Hasan Torlak ve Doç. Dr. Galip Akaydın’ın 2011 yılında Yolculuk dergisinin 79. sayısında çıkan “Anadolu Kültüründe Defne Ağacı” adlı makalesinden
özetlenmiştir.
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Defne Koleksiyonu ilgi çekmeyi ve ürüne kişilik vermeyi sağlayan,
klasik stile çağdaş bir bakış açısı getiren neoklasik bir uygulamadır.
Zarif dişi formların bulunduğu bu mobilya koleksiyonu; kıvrılabilen
kontrplak ve parlak %100 lake MDF (beyaz) ile hazırlandı. Defne
yaprağı ve Vakıflı Ermeni Kilisesi’nde ölümsüzlüğü, yaşamın
sürekliliğini sembolize eden motif, kompozisyonun en önemi
parçasıdır. Koleksiyon konsol, dresuar, TV ünitesi, vitrin,
masa, sandalye ve sehpalardan oluşuyor.

Konsol / Defne
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Dresuar / Defne

TV Ünitesi / Defne
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Vitrin / Defne

Masa / Defne
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Sehpalar / Defne

Sandalye / Defne
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Harmoni Koleksiyonu
Ahşap üzerine kabartmalı olarak işlenmiş olan bu çiçek
motifi mimaride sıklıkla kullanılan bir süsleme unsurudur.
Çiçek motifi dünyevi yaşamın betimlenmesinde kullanılmıştır.
En yalın anlamıyla yaşamın sembolüdür. Bir merkezden
çıkan ve yayılan bu motif vazodan çıkan çiçek motifini
anımsatmaktadır. Çiçeklere eşlik eden kelebek, bölgeye
özgü endemik Hatay Mavisi (Lycaenidae/Çokgözlü Hatay
Mavisi/Polyommatus bollandi/Bolland’s Blue) Türkiye’deki
Kelebeklerin Kırmızı Kitabı’nda şu özellikleri ile anlatılıyor:
“Çokgözlü Mavi’ye benzer, ancak ondan çok daha iri ve farklı
uçan bir türdür. Hemen göze çarpan renkleri ile göz alıcıdır.
Yaşam alanları, fazla sık olmayan karaçam, ardıç, meşe ormanı
altı ve bunların arasındaki küçük açıklıklar ile dere yatakları
ve zemini nemli koyaklardır. Amanoslar’a endemik bir türdür.
Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları boyunca üç ay yaşar.”

Harmoni Koleksiyonu; zarafet ve
minimalizmi elde etmek için modern, klasik
ve lüks stilin çağdaş olarak yorumlanmış
halidir. Bu mobilya koleksiyonunun iskeleti,
kıvrılabilen kontrplak ve parlak %100
lake MDF olup yan parçaları ise deri
kaplıdır. Kavisli dalların üzerindeki çiçek
ve yaprak oymalarında İskenderun’daki
Behzat Böke Atölyesi’ndeki çalışmalardan
esinlenilmiştir.
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Tasarımcının, bölgesel bir atölyenin ürettiği
çiçek desenine, bölgeye özgü bir kelebeği
ekleyerek gerçekleştirdiği koleksiyon
konsol, sehpa, TV ünitesi, yan sehpası,
kitaplık, kanepe ve berjerden oluşuyor.

Konsol / Harmoni

Sehpa / Harmoni
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Yan Sehpa / Harmoni

TV Ünitesi / Harmoni

Kitaplık / Harmoni
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Kanepe / Harmoni

Koltuk / Harmoni
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Hatayi Koleksiyonu
Hatayi: Bezeme sanatımızda kullanılan çiçekler ve
yapraklar değişik biçim ve boyutlarda ele alınmıştır. Hatayi
bezeme sanatında bitkisel desenlere temel olacak derecede
yaygın ve önemli bir çiçek grubudur. Bir çiçeğin dikine kesitinin
stilize edilmiş formudur. Yoğun bir şekilde üsluplaştırıldığı
için hangi çiçekten yola çıkılarak oluşturulduğu belirsizdir.
Yapılarına göre küçük, büyük, üstten görünüm, yan görünüm,
sade vb. çeşitli gruplara ayrılır. Hemen hemen tüm modellerde
muazzam bir simetri mevcuttur. İsminden de anlaşılacağı
gibi köken itibariyle “Hata”, “Hatay”, “Hıtay”, “Huten”
isimleriyle de anılan Doğu Türkistan’a bağlanır. Orta Asya ve
İran üzerinden Anadolu’ya getirilen hatayi motifleri Osmanlı
Dönemi’nde en geniş kullanım alanına sahip olmuştur.
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Dekor ve süslemelerinde zarif Fransız stilinin ve
Antakya’ya özgü detaylarının bulunduğu Hatayi
Koleksiyonu’na ahşap gibi yüksek kaliteli malzemeler,
bronz kaplamalar, tasarımsal vurgu ve zengin ahşap
oymalar hâkimdir. Koleksiyon konsol, tuvalet masası,
iki farklı puf koltuk, yatak ve komodinden oluşuyor.

Konsol / Hatayi
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Tuvalet Masası / Hatayi

Puf Koltuk / Hatayi
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Yatak / Hatayi

Komodin / Hatayi
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Modern Antakya Mobilyası ve Aksesuarları
Endüstriyel Tasarımcı: SEZGİN AKAN
“Mobilya tasarımında yerel motiflerin ve el sanatlarının
katkısıyla yürüttüğümüz Antakya Mobilyası kimliği oluşturma
çalışmamız; umarım gelecekte diğer bölgelere örnek olur ve
Türk Mobilyası kimliğinin oluşumuna katkı sağlar.”

Sezgin Akan; ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde araştırma
görevlisi olarak çalıştı. Tasarım yapmak ve üretimin içinde
olabilmek için STUDIO şirketini kurdu. Uzun yıllardır yerli ve
yabancı kurumsal firmalar için mobilya ve iç mekân tasarımı
yapıyor. Kırkın üzerinde yerli ve yabancı firma için ofis, banka,
restoran, mağaza projesinin mobilya ve iç mekân tasarımını
gerçekleştirdi.
Akan, tasarımlarında kullanıcı odaklı bütünsel bir
yaklaşımı benimsiyor. Tasarımlarının hayata geçmesini ve
kullanılmaya başlamasını izlemekten büyük keyif alıyor.
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Tasarım ve uygulama projelerinin yanında kurumsal
firmalara ve organizasyonlara tasarım danışmanlığı hizmeti
de veriyor. Mobilya ve iç mekân tasarımının yanında
mücevher tasarımı da yapıyor. Yurtiçi ve yurtdışında sergileri
de bulunmakta. ODTÜ Endüstri Ürünleri Bölümü’nde yarı
zamanlı öğretim görevlisi olarak “Yeni Mücevher” ve “Dijital
Mücevher” dersleri veriyor ve “Mezuniyet Projeleri” dersinin
stüdyo ekibinde yer alıyor.
Sanayide endüstriyel tasarımın tanıtım, yaygınlaştırma
ve değerlendirme etkinliklerine katılıyor, sorumluluk alıyor.
2012-2013 yıllarında IMOB Ofis Mobilyaları Fuarı’nda konsept
danışmanlığı yaptı ve endüstriyel tasarım odaklı etkinlikler
düzenledi
DesignTurkey 2014 Endüstriyel Tasarım Ödülleri
Yarışması’nda mobilya kategorisinde jüri üyeliği ve yarışmanın
jüri başkanlığı görevlerini üstlendi. DesignTurkey 2016’da
ise jüri koordinatörü oldu. IMMIB 2016 Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda jüri üyeliği yaptı. ETMK’in (Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) kurucuları arasında.
Akan, ANMOGEP’te deneyimli tasarım uzmanı olarak
çalıştı ve mobilya tasarımı çalışmalarının kurgusunu yaparak
bakış açısının belirlenmesi sürecine katkı sağladı. Modern
koleksiyonların ve aksesuarların tasarımının yanı sıra, tüm
koleksiyonların üretilmesi sürecinde ve mobilya üreticilerine
gerekli eğitimlerin verilmesi aşamalarında da sorumluluk
üstlendi.

ANMOGEP kapsamında, benimle ilk temas edildiği
günden beri büyük bir heyecan ile çalışıyorum. Projeyi
mobilya sektörünün rekabet gücünü artırarak bölgesel
kalkınmaya hizmet etme hedefi ve çok paydaşlı yapısı
ile bir anlamda sosyal sorumluluk projesi olarak
değerlendirdim. Mobilya tasarımı birikimimi, bölgenin
firmaları için örnek mobilyalar tasarlayarak, mobilya
tasarımı eğitimleri vererek ve mobilya tasarım merkezi
için fizibilite raporu hazırlayarak paylaşmaktan
mesleki bir keyif aldım.
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Cihan Koleksiyonu
Süsleme sanatında geometrik şekillerin her birinin
sembolik anlamları var. Dört eşit kenarıyla kare toprak, ateş,
su ve havayı; karenin ortasına yerleştirilen daire ise dünyayı
simgeliyor. Tasarımcı koleksiyonundaki yalın kare formunu,
yöredeki farklı inanç ve kültürlere ait mimaride kullanılan
geometrik süslemelerle birleştirerek oluşturdu.
Ahşap oyma tekniklerinin kullanıldığı koleksiyon; konsol,
stant, sehpa ve zigon sehpalardan oluşuyor. Altı köşeli yıldız,
sekiz köşeli yıldız ve yıldız çiçeği motifleri kullanıldı. Ahşap
marküteri tekniği akçaağaç, ceviz, meşe, venge ve anigre
kaplamalarla işlendi. Koleksiyonu oluşturan parçalar masif
ceviz taşıyıcı ayaklar üzerinde yükseliyor.

Sehpa
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Konsol

Stant

Zigon
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Kutsal Geometri Koleksiyonu
Antakya Akademisi’nin tetiklediği İslam Rönesans’ında
tıp ve felsefenin yanında geometride de yeni şekiller
bulgulanır. Bu şekiller önceleri pergel ve işaretsiz cetvellerle
çizilir; 1200’lerde yıldız ve çokgenler belirmeye başlar.
6, 8 ve 12 köşeli yıldızlar, çeşitli konveks çokgenlerle
birleştirilir. Bunlar şeritler ile birbirinden ayrılır ve çoğu
zaman şeritler birbirinin altından ve üstünden geçiyormuş
gibi çizilerek bir “örgü” havası verilir. Tekrar eden tarzda
çizildikleri için bu şekiller sonsuza kadar devam edebilir.
Öncül formları Bizans Dönemi’nde Doğu Akdeniz ve Levant
bölgesinde görülür. Emevi Dönemi’nde ilk örneklerine
rastlanır. Avrupa’da Endülüs Emevileri Dönemi’nde;
Anadolu’da da Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde, özellikle
camilerde benzersiz örneklerine rastlanabilir.
Tasarımcı, Antakya Akademisi’nde başlayan İskenderiye
Kütüphanesi’nin Antakya’ya taşınması ile ivme kazanan
Bağdat’ta şekillenen İslam Rönesansı’nın izinden gidiyor.
Kutsal Geometri Koleksiyonu; altıgen ahşap ya da metal
iskelet ve dört adet raftan oluşan bir kitaplık, iki dikdörtgen
şeklinde konsol ve kare kitaplıktan meydana geliyor.

Konsol
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Kitaplık

Kitaplık

Konsol
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Saran Koleksiyonu
Tasarımcı, ahşabın mağrur sükûnetini, dantel gibi
işlenmiş taşıyıcı lamine ve lake parçalarla hareketlendiriyor.
Binlerce yıllık motiflerin hikâyelerini bugünün teknolojisi ile
birleştirip mobilyayı sarıyor.
Koleksiyon iki çekmeceli ve gövdesi ahşap kaplama iki
yuvarlak ayna ile oluşturulan makyaj masası, gövdesinde
dört adet ahşap çekmece bulunan konsol ve yedi ahşap
çekmeceli, yuvarlak aynası bulunan konsoldan oluşuyor.
Ahşap mobilyalar lamine ve lake taşıyıcılar üzerinde
yükseliyor. Saran Koleksiyonu bir kahve, iki orta sehpası
ve iki yan sehpa ile zenginleştirildi.

Makyaj Masası
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Konsol

Aynalı Konsol

Sehpa

Dikdörtgen Orta Sehpası

Üçgen Orta Sehpası

Kare Yan Sehpa

Üçgen Yan Sehpa

131

Baş Tacı Koleksiyonu
Yaşamın devamlılığını ve sonsuzluğu simgeleyen motifin
kullanıldığı koleksiyona ismini veren baş tacı, aynı zamanda
Antakyalıların sıklıkla kullandığı sevgi ve saygı ifadesi.
Antakya esnafı müşterilerine seslenirken sıklıkla bu ifadeyi
kullanıyor.
Koleksiyon, dikdörtgen bir kitaplık, iki dolap ve cam
raftan oluşan bir TV ünitesi; dört adet üstten aydınlatılan rafı
bulunan vitrinden oluşuyor. MDF üzerine örgülü düğümlerden
oluşan çiçek motifleri işlenmiş koleksiyonda elle eskitme
tekniği ile cila yapıldı.

Vitrin
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Kitaplık

TV Ünitesi
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Aksesuarlar

Yıldız Sehpalar
Bu koleksiyon Antakya’da tüm inanç gruplarının
kullandığı altı köşeli yıldız motifiyle oluşturuldu. Üç sehpa üç
ayrı teknikle yapıldı.
İlk sehpanın adı “Anlam”; masif ahşap iskelet ve
altıgen ahşap mozaik tabladan oluşuyor; altı adet ayağı var.
İkinci sehpa “Madde” altıgen masif bir gövdeye sahip; son
sehpa “Akıl” lazer kesim tekniği ile imal edildi ve üst tablası
cam bir plakadan oluşuyor.
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Süvari Sehpalar
Süvari sehpalar, kahve geleneğini ahşap oyma tekniğiyle birleştiriyor.
Koleksiyona ismini veren Süvari, bir diğer adıyla Tarz-ı Hususi (Tarsusi),
sunum tarzıyla dikkati çeken değişik bir Türk kahvesi sunumu. Özelliği
ise, kahvenin klasik porselen kahve fincanı yerine çay bardağında servis
edilmesi. Genellikle, sade, yani şekersiz olarak hazırlanıyor. Kahve, fincan
yerine ince belli klasik çay bardağında servis ediliyor ve Türk kahvesine
kıyasla çok daha az köpük oluyor. Kesme, Sade, İnce Belli ve Tombul olmak
üzere dört farklı sehpadan oluşan Süvari sehpalarda; yıldız, yıldız çiçeği
gibi motifler kullanıldı. Ahşap oyma ve marküteri tekniği ile bezendi.
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Mozaik Zigon* Sehpalar
Antakya’da, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde konutların ve
hamamların taban ve duvar süslemelerinde mozaik tekniği kullanılır. Ayrıca
çeşitli dini mekânların taban ve duvar süslemelerinde mozaikler öne çıkan
bezeme unsuru. Hıristiyanlığın kabul edildiği döneme kadar mozaiklerde mitolojik
kahramanlar, efsaneler, tanrılar ve tanrıçalar da işlenir. Hıristiyanlığın kabulü
ile mevsimler, günlük olaylar, bitkisel ve geometrik motifler ve dini konular göze
çarpar. MÖ 3. ve 1. yüzyıllar arasında (Helenistik Dönem’de), çakıltaşı yanında,
mermer parçaları ve cam da kullanılmaya başlanır. Camın boyanması ile renklisırlı seramik parçalarının kullanılabilmesi, mozaik sanatında sanatsal değeri
yüksek muhteşem eserlerin ortaya çıkmasına ve eserin üzerindeki ışık oyunlarına
neden olur. Mozaiklerden elde edilen bulgulara göre altın ve gümüş de kullanılır.
Bugün Hatay Arkeoloji Müzesi’nde MS 2. ve 5. yüzyıllar arasında yapılmış, Roma
ve Bizans yapılarından çıkarılan mozaikler sergileniyor. Dünyanın en büyük mozaik
koleksiyonlarından birine sahip olan Hatay Müzesi’nde sergilenen ve özellikle
kurtarma kazılarında ortaya çıkan bu mozaikler kentin ihtişamlı döneminin
bugüne ulaşan güçlü tanıkları. Mozaiklerin büyük bir bölümü ihtişamlı Daphne
antik kentinde, zeminleri mozaiklerle bezenmiş villa ve saraylar ile Daphne
Tapınağı’ndan çıkarılmış. Halen kentte mozaikle uğraşan ustalar bu sanatı
icra ediyorlar. Mozaik yapımında, önce sert toprak üzerindeki zemin harçla düz
hale getirilir. Taşlar kübik, üçgen prizma ve dörtgen şekilde kesilip boyanarak
hazırlanır, mozaik panoya işlenir.
Tasarımcı; işte bu binlerce yıllık birikimi yaşam alanlarına taşıyor. Koleksiyon,
dairesel formdaki orta sehpası ve dört adet oval küçük sehpadan oluşuyor. Masif
ahşap iskelet üzerine mozaik işlenmiş tabladan oluşan zigon sehpalarda kullanılan
mozaiklerin orijinal desenleri Hatay Arkeoloji Müzesi’nde bulunuyor.

* Rumca kökenli bu ifade iç içe geçen anlamı taşır.
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Cimem Zigon Sehpalar
Fotoğraftaki cimemlerde, sıklıkla rastlanan hatayi motifler arasında
yer alan penç çiçeği kullanılmış. Cimem, Hatay’ın çeşitli yörelerinde bir
yüzyılı aşkın süredir yapılan bir el sanatıdır. Cimem yapmak için hasat
zamanı buğday sapları kesilerek temizlenir ve kökboyası, toz boya ve
balmumu ile karıştırılarak kaynatılır. Güneşte kurutulan saplar; işlenme
aşamasında ıslatılır.
Üçlü ve tekli büyük sehpalardan oluşan koleksiyon, ahşap zemin
üzerine cimemlerin oturtulması ile elde edildi. Ayakları yine ahşaptan
üretildi. Tasarımcı, buğdayın bereketini yaşam alanlarına taşıyor ve kente
özgü cimeme yeni bir işlev kazandırıyor.
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Bakır (Sini) Zigon Sehpalar
Bakırın bulgulanarak, çeşitli alet ve silah yapımında kullanılması 10 bin yıl önce başlamış
ve madeni ısıtarak yumuşatıp işlenir hale getirme usulü, yani tavlama işlemi, ilk kez Anadolu’da
gerçekleştirilmiş. Günlük yaşamda süs eşyası, silah ve ev eşyası olarak kullanılmış. Kolay işlenir
olması nedeniyle her dönemde rağbet görmüş ama daha dayanıklı metallerin bulunması ile
önemini yitirmiş. Selçuklular Dönemi’nde başlayan madencilik çalışmaları Osmanlı Dönemi’nde
doruk noktasına ulaşmış. Antakya’da bakır zanaatının tarihine bakıldığında, ilk bakır ustaları
Ermeniler olmuş; onların kenti terk etmek zorunda kalmasından biraz önce Müslüman ustalar da
yetişmiş. Bugün ise bakırcılık kentte ancak turistik sebeplerle varlığını sürdürebiliyor.
Çoğu kez sininin çevresini oluşturan kenarları ve sininin içi geometrik desenlerle süslenir;
taban yıldızlar, kartal, kuş, balık gibi figürlerle, selvi ve çiçek gibi bitki motiflerinin yer aldığı
dövme ve oyma tekniğiyle yapılmış zengin süslemelerle, bazen özlü sözlerle donatılır. Yapan
ustanın ve/veya ısmarlayan zatın mührü ve arması da işlenir. Farklı geometrik biçimlerle bezenen
bakır siniler, Antakya evlerine yemek masası girmeden önce kullanılan; ailenin bir arada yemek
yemesine hizmet eden çok önemli bir ev eşyasıdır. Sini üzerinde aynı kaplardan birlikte yemek
yeme kültürü, Şamanizm’e kadar kökleri uzanan bir gelenektir. Eşitlik, beraberlik ve kader
birliğini vurgular. Bakır kap kacağın günlük yaşamda tek işlevi, yemek ikramı ile sınırlı değildir.
Bakır kaplar farklı yiyecekleri işlemek, biriktirmek, saklamak gibi amaçlarla da kullanılır.
Geçmişin tanıkları olan Antakya evlerinin bir yerlerine asılı kalan sesleri ve anıları bugüne
taşıyan koleksiyon; binlerce yıllık bakır işçiliğini ahşapla buluşturuyor. Üçlü sehpa ve tekli büyük
sehpadan oluşan koleksiyon ahşap iskelet üzerine geometrik şekillerle bezenmiş bakır sinilerle
hazırlandı. Ayak kısmı ahşap veya metal profilden üretilebilir.
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Madalyon Aynalar
Aynalar, bir ters bir yüz asılıyor; yüzünü bir gösteriyor bir saklıyor...
“Bir tecelligâhtır ayna, yani ilahi sırrın meydana çıktığı, göründüğü yerdir”
diyor Tolunay Sandıkçıoğlu, “Aynanın Tarihçesi” adlı makalesinde ve şöyle
devam ediyor: “…Kendi suretini görme merakındaki insan, daha insanlığın
ilk dönemlerinden itibaren durgun suları, cilaladığı volkanik taşları, parlattığı
gümüşleri, tunç, bronz ve çelik levhaları ayna olarak kullanmış. Fakat zamanla yeni
bir malzemeyi, camı kullanarak arkası sırlı aynalar yapmayı öğrenen insanoğlunun
kendini görme merakı hiç değişmemiş. Bu yüzden gerek Batı’da, gerekse Doğu’da
aynaya felsefî anlamlar yüklenmiş, bir metafor olarak günümüze kadar gelmiş…
Eski Türkçesi gözgü, Arapçası mir’ât , Farsçası âyîne’dir aynanın… Osmanlı’da
ayna, hem gerçek manasında hem de mecaz manalarında, değişik kavramlara
sembol olarak kullanılır. Divan edebiyatında aynanın parlaklık ve aydınlığıyla
sevgilinin yüzü, gerdanı ve sinesi arasında benzerlik kurulur. Narkissos gibi
aynaya sürekli bakmak, kendini beğenmek, dinsizlikle eş tutulur… Toplumun
günlük hayatında da önemli bir yer tutan ayna, bir erkeğin bir kadına verebileceği
en güzel hediye olarak yer etmiş Osmanlı’da. Hediye bir ayna almak, nice
pahalı hediyelerden daha makbulmüş hatun kişilerin gözünde ve dahi gönlünde.
Çünkü aynanın manası, ‘Sana alacak senden daha güzel bir hediye bulamadım’
demekmiş... Ayna, sonsuzluğu simgelemesiyle de karşımıza çıkar tarih boyunca.
Tasavvufta da önemli bir simgeye dönüşür ayna, hiçbir şey söylemeden her şeyi
söyleyebilen, hiçbir şeyi saklamadan olduğu gibi ortaya dökebilendir çünkü.”
Aynanın gösterdikleri kadar göstermedikleri olduğu da düşünülür. Öyle ki,
halk kültüründe aynalar bu dünya ile öteki dünya arasındaki sınırı sembolize eder.
Masallardaki gibi sihirli aynalar gelecekten haber verir; uzak yerleri gösterir ve
insanlarla konuşur. Antakya’da hemen her evde evin eski sahiplerinden kalan
aynalar vardır. Bitkisel ve hayvansal motiflerle bezenmiş bu aynaların bazıları
Halep’ten gelmiş, geçmişte gelinlerin çeyizini süslemiştir.
Tasarımcı aynaya bakma geleneğini motiflerin hikâyeleri ile birleştiriyor.
Ahşap oyma geleneği ile hazırlanan aynalarda sekiz köşeli yıldız, çiçek, güneş ve
16 yapraklı yıldız çiçeği kullanıldı.
Sonsuz (16 yapraklı yıldız çiçeği), Cennet (sekiz köşeli yıldız), Çarkıfelek
(haç ve hayat ağacı), Çiçek (Dünyevi Yaşam), Yıldız (yıldız çiçeği, 8 köşe).
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İpek Seperatörler
Geçmişte özellikle Ermeni ailelerin; Hıristiyanların yaptığı ipek üretimi zamanla
bu işle ilgilenen Müslüman ailelerin de geçim kaynağı olmuş. Ancak Cumhuriyet’in
ilk yıllarına oranla bugün üretim kapasitesi ve kalite açısından giderek azalıyor. Suni
ipek üretiminin yaygınlaşması, serbest rekabet ortamı, seri üretim gibi gelişmeler
buna neden olan başlıca etmenler. Bu makroekonomik gelişmelere paralel olarak dut
ağaçlarının ilaçlama yapılan alanlar içinde kalması, ağaçların sayıca azalması koza
üretimini olumsuz etkiledi. Kentte bu konuda hem yerel üreticilerin çabası hem de Defne
Belediyesi’nin Koza İpek Evi gibi kalkınmacı ve özellikle kadınları üretime dahil eden
projeleri sayesinde geleneksel üretim teknikleri yaşatılıyor.
Bir kozadan 1500 metre uzunluğunda incecik ip elde ediliyor. Ham ipek iplikler
sarıldıktan sonra kuruması için bekletiliyor. Ham ipekler, kökboyası ile boyanıp
dokunarak renkli ipek kumaşlar elde ediliyor. “İpek böceğinin keşfinin MÖ 260 yıllarında
Çin İmparatorluğu Dönemi’nde, saray bahçesinde dut yapraklarıyla beslenen tırtılların
gözlemlenmesi neticesinde gerçekleştiği anlatılır. İpeğin para birimi olarak kullanıldığı
dönemler de yaşanmıştır. İpek Yolu, ticaretin ana hattı olduğu vurgusuyla adını ipekten
almış ve bu kervan yolu geniş coğrafyalara yayılmıştır… Hatay’da ipekçiliğin geçmişi
çok eski zamanlara dayanır. Eskiden Hatay’da ipek üretimi kutsal bir ayin gibi yapılırmış.
Serin bir ortamda, rutubetsiz ve temiz bir kap içinde saklanan tohumlar, baharın gelişi
manasına gelen Hıdrellez haftasında beyaz bir bez içine konulup gül fidanına asılırmış.
Hıdrellez günü evin küçük kızı, bezi fidandan alır ve bakım odasına götürürmüş. Hıdrellez
kaması olarak adlandırılan bu işlemden sonra ipek böceği tohumlarının olduğu bezi
evin en yaşlı kadını göğsünde tutarmış. Tohumların hayat bulması için gerekli ısının
sağlanması, tohumların birkaç gün kadınların koyunlarında bekletilmesiyle olurmuş. Bu
yitik bir gelenek, bir söylence olarak, ipekle ilgili yapılan sohbetlere renk katan bir hikâye
olarak kalmıştır.”*

* Betül Kılıç’ın Hatay dergisinin 19. sayısında kaleme aldığı “İpeğe Yolculuk” adlı makaleden özetlenmiştir.
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Antakya karadan, Samandağ denizden ipek ticaretinin antik dönemden
beri önemli merkezlerinden biri olmuş. Antakya Mobilyası ve aksesuarları içinde
yer alan ipek seperatörler bu ihtişamlı geçmişi bugüne taşıyor. Koleksiyon için
hazırlanan seperatörler ahşap iskelete geçirilmiş farklı desen ve renkteki ipek
kumaşlardan hazırlandı. Dönerli tekerlekler sayesinde hareket kabiliyetine sahip.

Yerli İpek Dokuma Kumaşlar

Seperatörler
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Bitirirken
Bu kitap dili döndüğünce, motiften koleksiyona uzanan süreciyle, tarihinden bugüne Antakya Mobilyası’nın,
ihtişamlı günlerinde olduğu gibi, Doğu Akdeniz’in ticari lideri olma potansiyelini gündeme getirmeye çalıştı.
Çok kısa bir sürede üretilen bu çalışma, Antakya Mobilyası’nı gündemleştirmek isteyecek araştırmacılar için bir
mum ışığı yakabildiyse ne mutlu!
Ve son sözü bizim de dileğimiz olan şu satırlara bırakıyoruz:
“Bu bir zamanların mağrur şehrine zamanın eli değmiştir. ‘Doğu’nun İncisi’, ihtişamlı Antakya, sefa
ve görkemle dolu günlerini sadece kitaplarda değil, günümüze kadar gelen izleri ve kalıntıları ile
yeniden yaşayabilir.” (National Geographic, Ağustos 1920)
Ne demişti Jozef Naseh, “bu topraklar için yapılması gereken, cevizi tekrar yeşertmek.” Mobilyacılıktaki
öneminin dışında; bilgeliği sert kabuğunun altında gizleyen cevizin, dalları, gövdesi ve kökleri ile yeşermesi,
gölgesinde nice nesillerin büyümesi ve Antakya’nın neşeli/ esrik günlerine dönmesi dileğini içtenlikle
paylaşıyoruz.
Ekip olarak hepimiz birer Antakyalı olduk; araştırırken, yazarken, kitabı tasarlarken kentin kültür bulutu sardı
sarmaladı bizi de. Huzurlarınızdan ayrılırken son selamda, tek bir cümle geliyor aklımıza:
Antakya Seni Seviyoruz...
Saygılarımızla,
Aralık 2016
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