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TOPRAĞIN ATEġLE SEMASINDA MEVLANA 

 

Yrd. Doç. Dr. H. Serdar MUTLU* 

 

 

“Her yol Allah‟a, bir olana götürür. Ben sema ve musiki yolunu seçtim” 

Mevlana 

 

 

Özet 

UğraĢı gösterdiğim sanat seramiklerinde araĢtırma konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf ve sema 
anlayıĢı; sadece Ġslam dünyasında değil Batılı felsefe, psikoloji, sosyal bilimcileri ve sanatçıları da etkisi 
altına aldığı gözlenmiĢtir. Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının 
ruhsal ve toplumsal sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir .Bu sayede batılı bilim adamı ve 
sanatçılar mistik islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirmiĢlerdir. 

Farklı bir yöntem arayıĢında olan bu çalıĢmamızın amacı; Hz.Pir‘in tasavvuf ve sema anlayıĢından 
esinlenerek, seramik malzemenin olanakları doğrultusunda zengin bir plastik anlatım dili oluĢturmaktır. 
Seramik malzemenin biçimlendirme kolaylığından, sırların sıcaklık karĢısındaki sürpriz renk geçiĢlerinden 
yararlanılarak, yüzeysel kabartmalar ve seramik heykel çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Bu yorumlamalar seramiklere yüzey kabartmaları ve üç boyutlu biçimler olarak 
yansıtılmıĢtır.Yorumlanan 80 parça seramik heykel ve düzenlemeler Unesco 2007 Mevlana Yılı 
kutlamaları çerçevesinde, Türk Amerikan Derneği (ġubat-Ankara) sergi salonunda sanatseverlere 
sunulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Mevlana, Hz. Pir, Tasavvuf, Toprak, AteĢ, ġems, Sema, Semazen, Seramik, AĢk, 
Ruh. 

 

MEVLANA IN THE DANCE OF CLAY AND FIRE 

 

Abstract  

UNESCO has declared 2007 as UNESCO Year of birth of Mevlana Rumi, a popular religious poet. 
There have been various celebrations of this year all around the world there. The present study which 
we first try to combine Islamic mysticism or Sufi philosophy and dance in clay aims to investigate if one 
could find a way of expression which can associate the philosophy of Mevlana and the art of ceramic. 
From Genesis of humankind started with the creation of Adam till now, clay has become human being 
in the dance of clay and fire wrapped into psyche by the Lord‘s predestination. Mevlana, St. Pir, was one 
of the Lord‘s Saints. He was nourished by the Saints before his time and uniting his love to the Lord 
with music and dance, he has made a name for himself for over 700 years. He abridged his love as 
saying that ―we said these words impassionedly, not just to make conversation. A heart doesn‘t perish in 
a grave‖.  

Key words: Mevlana Rumi; St. Pir; Mysticism; Clay; Fire; Whirling Dervish; Ceramic; Love; Soul 
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HAMDIM, PĠġTĠM, YANDIM… 

Ġnsanlık tarihinin öykülenmeye baĢlanmasından beri sanat, yine insanlık tarihiyle birlikte anılmaktadır. 
Sanatla insanlığın bu buluĢması ve ortak bir kader oluĢturması rastlantısal değildir. Ġnsanlık yeryüzündeki 
varlığını koruyabilmek ve yaĢamını sürdürebilmek için farklı arayıĢlara girmiĢtir. Günümüzde de henüz 
sonlanmamıĢ olan bu arayıĢlarında, insanlık doğayı ve doğada yer alan maddeleri yaĢamı lehine 
kullanmayı keĢfetmiĢtir. GeçmiĢin deneyimleriyle oluĢturduğu yansıtıcı bilinç ve birikiminin de 
desteklediği yaratıcılığı, insanın doğayla olan bu iliĢkisinde de onu yalnız bırakmamıĢ; doğadaki maddeleri, 
ihtiyaçlarına veya soyunu sürdürebilme çabalarına göre kullanması sürecine katkı olarak, estetik ve 
sanatsal duyarlılığı eklemiĢtir. 

Ġnsanlığın bu mücadeleleri içinde ortaya çıkan bir sanat ya da yaratıcı oyunlardan biri de, su içmek, 
yiyecek yemek gibi kendini hayatta tutacak temel gereksinimlerini karĢılayan davranıĢlarını yürütürken 
kap olarak kullandığı ve toprağı estetik duyarlılığıyla iĢleyerek elde ettiği, seramiktir. Seramiğin tarihi ile 
insanlığın varoluĢunun aynı dönemde olduğu varsayılmaktadır1. Diğer sanat dalları gibi seramik sanatı da 
insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda kap sanatı niteliğiyle ortaya çıkar. Örneğin, Kalkolitik dönemde, 
Suriye civarlarına gelen ve topraktan bir ürün elde edebilmek için aylarca yerleĢik kalan göçebelerin, 
hemen balçıkla sıvanan evler ve çanak çömlek yaptıkları bilinmektedir2. Seramiği toplu yaĢama geçiĢte ve 
bir araç olarak kullanmaya baĢlayan insanlık, kullandığı malzemenin kolay biçimlenebilmesi nedeniyle, 
yiyecek saklama ve süsleme yapmanın yanı sıra, kiĢisel duygu ve düĢüncelerini de bu anlatım diliyle 
gösterebilmiĢ ve insanın teknolojiyi keĢfetmesinin ilk iĢaretlerini vermiĢtir3. 

Ġnsanın böylesine iç içe yaĢadığı belki de hayatı paylaĢtığı, içsel sohbetler ettiği seramiğin geliĢimi, 
toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik evreleriyle aynı doğrultudadır4. Bir ülkenin seramik sanatının 
geliĢmiĢliği, bize o toplumun çağdaĢlaĢma yolundaki önemli atılımlarının göstergesi olarak bilinmektedir5. 

Ġnsanın bilinçlenmesi, doğaya egemen olma ve kendini sonsuzlaĢtırma eğilimiyle yaptığı gözlemler, 
belki de her Ģeyin hareket halinde olmasını fark etmesi ile baĢlar. Bu farkında oluĢ insana tekerleğin 
icadını daha sonra da çarkın keĢfini sağlamıĢtır. YaĢamı ve tarihi değiĢtiren savaĢlara da yön veren 
tekerleğin icadı ile insan kendini yeni bir dönemin ve üretimin içinde bulur.  

Endüstri çağı diye bilinen bu dönemde insan, üretimin bir parçası olarak kentlerin Ģekillenmesinde 
etkin olur. Ancak 21.yüzyılda kentlerin tek düze yaĢamı, insanlarda ruhsal bunalımları beraberinde getirir. 
Doğadan uzaklaĢan insanların giderek ‗Yalnız Ada‘ya dönüĢtüğü gözlenir6. Bu dönüĢümü engellemek 
için, sosyal bilimler, felsefe ve psikoloji alanlarındaki bilim adamları, yeni yöntem-bilim arayıĢlarına 
yönelmiĢlerdir. Ġnsanlığı etkileyen düĢünürlerin yaĢam ve inanç felsefelerine getirdikleri farklı yaklaĢımlara 
baĢvurma, bu arayıĢların birkaçını oluĢturur.  

 Bunlardan biri de Hz. Mevlana‘nın evrensel hoĢgörüsü ve mutlak varlığa duyduğu aĢkı ve insanın 
nefsini yenme yolundaki tasavvuf deneyimlerini, günümüz toplumlarına nasıl uyarlanabilirliği olmuĢtur. 

Mevlana‘nın diğer mutasavvuf ve aĢk Ģairlerinden ayrıcalığı kainatın ve içindekilerin sürekli hareket 
halinde olmasını fark etmesidir. Mevlana, Kuran‘da Allah‘ın her an farklı bir sıfatla tecelli ettiğini, böylece 
her Ģeyin yenilenerek sonsuz bir hareket halinde olduğunu fark eder. Bu farkında oluĢ Onun, mutlak 
varlığa ulaĢmada araç olarak sema‘yı kullanmasına, Ģiir-gazel ve tasavvuf musikisi ile zengin içsel ve görsel 
bir anlatım diliyle evrenselleĢmesini sağlar. 

Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının ruhsal ve toplumsal 

                                                   
1 Seramik Tanıtım Komitesi.Türkiye'de Seramik:Toprakla AteĢin Öyküsü, Grup 7 ĠletiĢim Hizmetleri, 2003 Ġstanbul. 
2 Matson, F.R. Technological development of pottery in Northern Syria during the Calcholithic age. Journal of the 

American Ceramic Society, 28(1) 20-25, 1945. 
3 Tite, M.S., Kılıkoğlu, V.,Vekinis, G., Review article: Strength, Toughness and thermal shock resistance of ancient 

ceramics, and their influence on technological choice. Archaeometry, Cilt: 43, Sayı: 3, ss. 301-324, 2001. 
4 Özgünel, Ç., Toprağın AteĢle Dansı(DomusM),s:6-Ġstanbul. 

5 H.Read, Sanatın Anlamı, çev:G.Ġnal-N.Asgari, Ġstanbul 1960, ĠĢ Bankası Yayınları 

6 H.Serdar Mutlu, Özgün Seramik Yüzeylerde Teknik ve Estetik Gerilimler, Sanatta Yeterlik Tezi, H.Ü. Ankara 1998 
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sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir1. Bu sayede batılı bilim adamı ve sanatçılar mistik 
islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirirler2. 

―Çoğu sosyal bilimi ĢaĢırtıcı biçimde 13.yüzyılın harikulade sufi aĢk Ģairi olan ve Batıda Rumi diye 
bilinen Mevlana‘yı keĢfettiğini ve O‘ndan alıntılar yaptığını, entelektüel ve eğitim seviyesi yüksek kiĢilerce 
de bilindiğini vurgular3. Batılı ülkelerde meditasyon, terapi ve empati gibi isimlerle insan ruhunun kötü 
düĢüncelerden arınma metodlarına örnek alınan bu eĢsiz insan; Kuran ve sünnetin hoĢgörüsü ıĢığında 
Ġslamı estetik bir tarzda yeniden yorumlar…‖4  

Çağımız toplumsal sorunlarının çözümünde; bilim adamı ve araĢtırmacıların yanı sıra sanatçıların da 
önemli rollerinin olduğu bir gerçektir. Günümüz kentlerinde yaĢayan sanatçılar, uğraĢı gösterdikleri sanat 
dallarında toplumları etkileyen evrensel doğruları ve düĢünceleri, çağdaĢ değerlere yansıtarak sorunları 
çözmede alternatif arayıĢlarını sanatseverlere sunma çabaları gösterirler. Farklı malzeme ve tekniklerle 
ifade edilen bu yaklaĢımlardan biri de sanat seramiğidir. 

UğraĢı gösterdiğim sanat seramiklerinde araĢtırma konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf ve sema 
anlayıĢı; sadece Ġslam dünyasında değil Batılı felsefe, psikoloji, sosyal bilimcileri ve sanatçıları da etkisi 
altına aldığı gözlenmiĢtir. Bu eĢsiz insan sayesinde mistik Ġslamla tanıĢan Batı, günümüz kent insanlarının 
ruhsal ve toplumsal sorunlarının çözümünde yeni yöntemler geliĢtirir5.Bu sayede batılı bilim adamı ve 
sanatçılar mistik islamın hoĢgörüsü ile tanıĢıp, batılı sufi kavramıyla kendilerinden söz ettirmiĢlerdir6. 

Ġki yıllık araĢtırmamızın teorik bilgileri ıĢığında; sema ayinleri, semazenlerin dönüĢleri ve giysileri ile 
tasavvuf musikisinin sema‘ya etkileri canlı izlenimlerle desen ve fotoğraflara aktarılmıĢtır. 

Bildiri baĢlığını kısaca açarsak; Toprak; Mevlana‘yı, AteĢ ġems‘i ve Sema, Mutlak varlığa duyduğu aĢka 
kavuĢmada bir aracı temsil eder. Toprak su ile yoğrularak Ģekil alacak, kuruyacak ve aĢk ateĢiyle 
piĢecektir. Tıpkı Ģekillenen çamurun, piĢmeden seramik olamayacağı gibi, Mevlana‘da ġemsle piĢmeden 
kendisi olamayacağını‘‘Hamdım, piĢtim , yandım‘‘sözleriyle özetleyecektir. 

Bildirimizin konusu olan Mevlana‘nın tasavvuf anlayıĢında sema ve aĢk ne anlama gelmektedir kısaca 
bakalım. Bilindiği gibi; sema kelime olarak; iĢitmek, duymak anlamına gelir7. Ġlk yaradılan 
insanla(Hz.Adem) baĢlayan sema, Mevlana‘da olgunlaĢıp evrenselleĢmiĢtir.Ona göre sema: Dostun 
hallerini görmek, lahut perdelerinden Hakk‘ın sırlarını duymaktır.Mevlana sema‘yı, aĢkın ve içkin 
duygularını, dostun darbeleri karĢısında baĢsız ve ayaksız bir top gibi dönüĢlerle ona koĢmak olarak 
tanımlar8. Sema, Anadolu‘da Mevlana‘nın dıĢında ünlü mutasavvuf Hacı BektaĢi Veli‘de de 
görülür(semah). Ancak, Mevlana‘daki sema kadar çoĢkulu ve evrensel boyutta değildir. Mevlana vecd ile 
çoĢarak sema ederken; Ġnsanı aĢan Ģiirler ve gazelleri görünmeyen alemden, görünen aleme düĢürür9. O, 
mutlak varlığa olan aĢkını, tutkun ve içkin duygularını; müzik, Ģiir ve gazellerle zenginleĢtirip, engin 
hoĢgörüsü ile yoğurarak yaptığı sema‘yı ġems‘le piĢirmiĢ ve olgunlaĢtırıp evrenselleĢtirmiĢtir. 

Bu coĢkunun sonunda dev bir yapıt olan Mesnevi doğmuĢtur. Mevlana Mesnevi‘yi, Kuran ve sünnet 
ıĢığında estetik tarzda hoĢgörüsüyle yeniden yorumlayarak insanlığa sunmuĢtur. Mesnevi‘nin her çağda ve 
her yerde etkili olacağını Mevlana Ģu sözleriyle dile getirir: Allah‘a kasem ederim ki bir zaman gelecek 
Mesnevinin okunmadığı yer kalmayacak. BaĢka bir sözünde; Bizim sözlerimiz herkesi etkiler, çünkü 
onları ciğerden değil gönülden söyledik.Gönül de toprak altında çürümez, diyerek her çağda ondaki aĢk 
ateĢinin bütün insanlığı ısıtacağı mesajını verir. Batı ülkelerinde Mevlana‘nın bu denli sevilmesi ve 
Mesnevisinin okunması bu mesajını doğrular niteliktedir. 

                                                   
1 Mustafa Merter, Hal Psikolojine Doğru, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96 
2 Ali Köse, Avrupalıların Mistik Ġslamla TanıĢmaları, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96 
3 Lyn Wilcox, Sufizm ve Psikoloji, çev: Orhan Düz, Ġstanbul-2001, s:226 
4 Beytur.M.Bahari Mesnevi Gözüyle Mevlana,Ġst.1965,s:96). Lyn Wilcox 
5 Mustafa Merter, Hal Psikolojisine Doğru, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96 
6 Ali Köse, Avrupalıların Mistik Ġslamla TanıĢmaları, KeĢkül-Batı,Ocak-Mart 2003, Ġst. s:93-96 
7 Süleyman Uludağ, Erken Dönem Sufilerinde Sema, KeĢkül Sufi Gelenek ve Hayat, Ġstanbul 2007-KıĢ, s:11 
8 Ahmet TaĢgetiren, GörüyormuĢ gibi, yakın,beraber, Tasavvuf Dergisi,6,sayı 14,Ankara 2005,s:10-11 

8 Feridun,B.Ahmed-i Sipehsalar, Mevlana ve Etrafındakiler (Risale), s.126-127. 
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AĢkı kainatın ruhu olarak gören Mevlana, bu sayede insanın mutlak varlığın kaynağına yöneleceğini 
bildirir. Ona göre aĢk; Allah‘ın sırlarını içeren önemli bir araçtır. Alem ise bu aĢkın diyarıdır1. Mevlana 
Mesnevisinde: AĢkı zahmetle iç içe görür; tek baĢına aĢkın bir anlam ifade etmediğini, aĢıklık derdinin 
gönül iniltisinden belli olduğunu söyler2. Mevlana tasavvufu, kiĢinin benliğinden kurtulup bir ‗Hiç‘ 
olduğunu anlaması, yegane mutlak varlığın aĢkında nasıl yok olduğunun bir özeti olarak tanımlar3.  

Emirler, bilginler ve sufiler cenderesinde sıkıĢıp kalan Mevlana, ġems‘le medresenin tekdüze 
yaĢamından koparak yenilenme evresine geçer4. Mevlana‘nın tasavvufi yaĢamını ve bilgilerini alt üst eden 
ġems, onun evrenselleĢmesinde etkin olur. Mevlana ve ġems mutlak varlık aĢklarında iki denizin birbirine 
karıĢmaları gibi kendi aĢklarında yok olurlar. 

Mevlana‘da bitmek bilmeyen aĢk ve tutkulu sema anlayıĢı; Batılı ressamların desen, baskı resim ve 
tablolarında, Ġslam dünyasının minyatür, tezhip ve hat sanatında sıkça iĢlenmiĢtir. Mevlana, resmin 
dıĢında (Fausto Zonaro-DeviĢler), iĢitsel ve görsel sanatlar olan film, müzik, heykel ve seramik sanatında 
da iĢlenen konular arasındadır. Ancak günümüz seramik sanatında kısıtlı ele alınmıĢ olan Mevlana, 
―Semazen‖ gibi belirli kalıpların dıĢına çıkarılamamıĢtır. 

Farklı bir yöntem arayıĢında olan bu çalıĢmamızın amacı; Hz.Pir‘in tasavvuf ve sema anlayıĢından 
esinlenerek, seramik malzemenin olanakları doğrultusunda zengin bir plastik anlatım dili oluĢturmaktır. 
Bu anlamda seramik malzemenin biçimlendirme kolaylığından, renkli sırların sıcaklık karĢısındaki sürpriz 
renk geçiĢlerinden yararlanılarak, yüzeysel kabartmalar ve seramik heykel çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Bu yorumlamalar seramiklere yüzey kabartmaları ve üç boyutlu biçimler olarak 
yansıtılmıĢtır.Yorumlanan 80 parça seramik heykel ve düzenlemeler UNESCO‘nun 2007 MEVLANA 
YILI kutlamaları çerçevesinde, Türk Amerikan Derneği Ankara sergi salonunda Ģubat 2007 de 
sanatseverlere sunulmuĢtur. 

AraĢtırma ve esinlenmede; Mevlana-ġems karĢılaĢması, derviĢ sohbetleri, zikir usulleri, selamlama, 
sema-sema ayinleri ile gönül kapısı ve manevi yolda ilerleme basamaklarına yönelik çalıĢmalar sanatsever 
ve O‘nu sevenlere sunulmuĢtur. ÇalıĢmalarda seramik malzeme, cam, ahĢap, metalik yaldızlar, mumlar ve 
farklı müzik formlarında ney dinletisi ile zengin görsel ve iĢitsel bir anlatım dili kullanılmıĢtır. 

Mevlana, tasavvuf ve sema anlayıĢının görselleĢtirilmeye çalıĢıldığı bu eserlerin diğer sanat dallarındaki 
sanatçılara da esin kaynağı olacağına inanıyorum.  

AĢağıda çalıĢmalarımızdan örnekler verilmektedir. 

 

                                                   
1 Naim ġahin,Mevlana C.Rumi ve G.W.F. Hegel‘de AĢk varlığının Birliği ve Ölüm Meselesi, Selçuk Üniv. X.Milli  
Mevlana Kongresi Tebliğleri, Konya, 2002, s:275 

2 Mesnevi C.1,s.16 
3 Beytur.M.Bahari Mesnevi Gözüyle Mevlana,Ġst.1965,s:96 
4 Recep Bilginer,ÇağdaĢımız Mevlana,Uluslararası Mevlana ġöleni 15-17 Aralık 2000 Ank.s:147-148 
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Kainatın YaradılıĢı (37x37x0,8 cm) 

Tasavvufta mükemmel insan olarak bilinen 
Hz.Muhammed‘in nuru, kainat ve bütün canlılardan 
önce yaratıldığı Kuran‘da belirtilir.Bu nurun 10 
parçasından biriyle Kainat, biriyle insan ve diğer sekiz 
parçasından tüm canlıların yaratıldığı mesajından 
esinlenerek yapılan düzenleme; kare biçimli ve dairesel 
çizgilerden oluĢur. DıĢtaki dairesel çizgiler gezegenlerin 
dönüĢ yörüngelerini ve 12 imamı, içteki dört dairesel 
çizgi Hak dinleri ve imamlarını simgeler. Ortadaki 
kımızı renk Hz.Muhammed‘in nurunu,Türk mavisi 
gökyüzü ve sonsuzluğu, koyu mavi hoĢgörüyü ve beyaz 
ruhun saflığını anlatmak için seçilmiĢtir.Kare 
düzenlemenin kenar üçgenlerindeki çizgisel arayıĢlar, 
derviĢ takkelerindeki simgeleri toprak ve siyah renk, 
yaĢam ve ölümü tanımlar.  

 

Kainatın Merkezi (37x37x0,8cm) 

Dünyanın her yerinden ona yönelerek namaz kılınan 
Kabe,Ġslam Dininde Allah‘ın yeryüzündeki evi,çekim 
merkezi olduğu kabul edilir.Bu nedenle düzenlemenin 
ortasına yerleĢtirilmiĢtir.Üst kısımda Levhi Mahfuz‘da 
korunduğuna inanılan Kur‘an imgesi, Kabenin etrafında 
4 Hak Dini niteleyen 4 çizgi,altta kırmızı yaĢamı ve 
Nübüvveti,hemen altında iki sarı renk ölmeden ölmeyi 
ve ölümü simgeler.Beyaz renk,Kabe‘nin zemin 
mermerlerini,kenardaki dört halka Hak dinlerin ve 
imamlarını imgelemektedir. Düzenlemenin dört 
kenarındaki üçgen alanlardaki çizgiler de bunları temsil 
eden takkelerde kullanılan imgelerdir. 

 

 

Gönül Kapısı (H:42x12x17cm) : Mevlana,gönül 
kapısının aralanarak insan-i Kamil olunacağı 
vurgular.Tasavvufta ―Kapı EĢiği‖ anlamına gelen 
―DerviĢ‖ manevi ilerleme ve nefsini olgunlaĢtırmada 
çeĢitli evrelerden geçtiğini kapı önündeki camlarla temsil 
edilmiĢtir.ÇalıĢmanın ortasındaki üç dikey camlar diğer 
alemle bu alem arasındaki geçiĢ koridoru oluĢturmayı 
simgeler.Dikdörtgen düzenlemedeki 4 çizgi hak dinlerin 
ve Ġmamlarını imgelemektedir. Türk Mavisi 
sonsuzluğu,sarı renk ıĢığı ve aĢkın hüznünü,toprak rengi 
ve siyah hoĢgörü ve alçak gönüllülüğü temsil eder. 
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Semazen (H:35x43cm) 

Seramik heykel çalıĢması semazen ve kudüm den 
esinlenerek yapılmıĢtır. DerviĢin özüne dönmek için 
vecd ile yaptığı sema‘yı anlatır.Tasavvufta kainatın 
hareketine katılmayı temsil eden sema ayini yine 
tasavvuf müziği enstürmanlarından kudüm eĢliğinde 
gazeller ve ilahilerle çoĢkulu hale getirilir.Semazenin çark 
halinde yaptığı sonsuz hareket kendi iç dünyasına 
yönelmeyi, dıĢla ilgisini keserek mutlak varlığa olan 
aĢkını ifadeye dönüĢür.  

 

 

Hz Pir ve Sema(Q:75):Dairesel düzenleme, sonsuz 
hareketin kaynağını imgeler. Gezegenlerin kendi ve 
güneĢ etrafındaki dönüĢlerinden esinlenerek yapılan 
sema, kainatın hareketine katılımı simgeler. Sarı-yeĢilimsi 
renk yukarıdan aĢağıya inen manevi beslenmeyi, kapı 
aralığından görülen semazenler ise sürekli hareketi 
simgeler.Toprak renkli kavuk ve yeĢil destarı ile temsili 
Hz.Pir ve ona bağlı olan mürĢid sembolize edilmiĢtir. 
Ġslam minyatür anlayıĢındaki bu sembolik durumla, yüz 
ifadesinde derviĢlerin mürĢidlerini hayal edebilmeleri, 
manevi bir ağırlıkla hissettirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 

Semazenler ve Gül (37x37cm) 

 Mutasavvuflar ‗DerviĢ sohbetlerinden gül kokusu 
gelir‘ derken, onların Kuran ve Sünnete bağlıklarını dile 
getirmiĢlerdir.  

 Hz.Muhammed ‗i (sav) temsil eden kırmızı gül, 
aĢkın rengi ve kokusu ile nübüvveti temsil eder. Eskiden 
derviĢlere gül bahçelerinde görev verilerek, dikenli bir 
dalın sabır ve emek sonunda güle dönüĢüm evrelerini 
yakından hissetmeleri sağlanırdı.  

DerviĢlerin nazik davranıĢ ve ince ruha sahip 
olmaları istenirken; sultanlar için emekle yetiĢtirdiği bu 
nadide güller onun doğaya ve insana karĢı saygısını 
çoğaltır. 

 Sema ayinlerindeki semazenlerin tennurelerinden 
gül yaprakları döküldüğünü simgeleyen bu çalıĢmada; 
minyatürde görülen farklı görüntüleri aynı yüzeyde 
kullanma geleneği ile röliyef ve hacimsel arayıĢlara yer 
verilmiĢtir. 
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Hz.PĠR(67x30cm):Semazen sikkesi biçiminde 
tasarlanan bu çalıĢma: Mevlana ‗nın mütevaziliği, 
hoĢgörüsü ve evrensel ıĢığı ile birleĢtirilmiĢtir.  

 ÇalıĢma iki bölümde ele alınmıĢtır.Ön bölümde: 
Hz.Pir‘in özüne dönmüĢ, gönül sesine kulak vermesini 
temsilen yapılan sureti, yeĢil-sarı renkle yaydığı evrensel 
mesajlarını imgeleyen çizgilere yer verilmiĢtir. 

 Ġnsana duyduğu derin saygısı ile toprak kadar alçak 
gönüllü oluĢu, anıtsal ve dingin biçimde yine sikke ve 
toprak renkleriyle yansıtılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

  
 

1-Selamlama-I (H:17 cm) 2- Semazen H:45cm 3- Selamlama-II(H:17 

 

1-Selamlama 1-3: Semazenlerin sema ayinlerinde teslimiyet Ģekliyle gönülden kutbu (siyah 
renkli)selamlamaları seramik heykellerle yansıtılmıĢtır. Sema ayinlerinde tekli, ikili ve karĢılıklı 
selamlamalardan sonra dönmeye baĢlanır.Her iki düzenlemelerde farklı bir anlatım yansıltılmaya 
çalıĢılmıĢtır. 

3-Semazen: Deniz kabuklarından esinlenerek tasarlanan semazen,sadece zemine iki noktadan 
değmektedir.Mevlana‘nın sema için ‗ ayaksız, baĢsız bir top gibi Dosta koĢmaktır‘ dediğinden yola 
çıkılarak yapılmıĢtır.Semaya baĢlarken ellerin ilk açılıĢ Ģekilleri ile oluĢan dairesel boĢluklar dönme hızına 
ivme vermek için kullanılmıĢtır.Semazen heykeller somuttan soyuta doğru sergide 
düzenlenmiĢtir.Sanatseverlerin kolaylıkla eserle bütünleĢmesinde farklı görüĢlere de yer verilerek 
herkesime hoĢgörüyle sunulmuĢtur. 
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Evrensel Ġnsan(Q:40, H:44cm) 

Mevlana sema‘yı, aĢkın ve içkin duygularını, dostun 
darbeleri karĢısında baĢsız ve ayaksız bir top gibi 
dönüĢlerle ona koĢmak olarak tanımlamasından 
esinlenerek bu çalıĢma yapılmıĢtır. Dairesel biçim 
dünyayı simgelemekte, ekvator eksenindeki sikkeler ise 
farklı ülke insanlarını imgelemek için kullanılmıĢtır. 

 Bu düzenlemede, Mevlana‘nın evrensel mesajları, 
doğu-batı ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığı 
kucakladığı vurgulanmıĢtır. 

 

 

 

Sema Ayini (120x80cm): Hz.Pir, semayı: Kainatın 
hareketine katılmadır diye tanımlar. Semazenlerin hem 
kendi çevresinde hem de meydandaki kutbun 
çevresinde dönmeleri kainatın hareketindeki güneĢ ve 
gezegenler gibi algılanır. 

 Dikdörtgen biçimli düzenleme, sonsuz hareketi 
simgeleyen diyagonal biçimle hareketlendirilmiĢtir. 
Düzenlemede minyatürlerde kullanılan hiyerarĢik (mevki 
sırasına göre) yapıya uygun tasarı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Düzenlemenin alt kısmında yer alan Mevlana 
sembolü, ağırlık merkezinden tüm yüzeye yayılma etkisi 
veren uçuĢan semazenlerle dengelenmiĢtir. 
Semazenlerde farklı hacim arayıĢları ve kullanılan renkler 
düzenlemedeki görsel dengeleri sağlamıĢtır 

 

 

Mevlana-ġems BuluĢması (80x70cm) 

Mevlana ve ġems buluĢması sembolik kıyafetleri ile 
yansıtılmıĢtır. 

 ġems‘in makalatında ‗Allahım bani yüksek irfanla 
sohbet edeceğim bir Veli kulunla buluĢtur‘ aĢk-ı niyazına 
karĢı rüyasında Mevlana ile buluĢacağı müjdelenir. Aynı 
istekte olan Mevlana‘ya da ġems gösterilmiĢtir.  

 Mevlana‘nın ġems‘le buluĢmasında ona duyduğu 
derin saygıyı, eğilerek ifade eden düzenleme, 
dikdörtgene yakın kare biçiminde tasarlanmıĢtır. 
Turkuaz gökyüzü ve zemindeki kırmızı ile iki aĢığın 
buluĢmasında toprak renkli ve sarı-yeĢil destarlı 
kavuklar, plastik bir anlatım diliyle anlatılmıĢtır. 
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Evrensel Sonsuz bir Devinim: Sema (Ø 28cm) : 
Dünyadaki üç ana kıtayı simgeleyen dairesel biçimler, 
farklı kalınlık ve beyazlıkta kullanılan astarlarla yüzeyde 
hacim arayıĢlarına gidilmiĢtir. 

 Düzenlemenin ortalarında bulunan dairesel çizgiler, 
dört dini temsil eder. Ortadaki beyaz zeminli 
düzenlemede Mevlana‘nın hoĢgörüsüne yönelen 
insanlar, soyutlanmıĢ biçimlerle ifade edilmiĢtir. Çekim 
merkezi gibi farklı kıta ve ülkelerdeki insanları etkisi 
altına alan Mevlana, bu düzenlemede güneĢ ve 
etrafındaki gezegenler gibi düĢünülmüĢtür. Ġki tarafta yer 
alan siyah zeminli dairesel biçimlerde, beyaz tennureli 
semazenlerin dönüĢleri soyut arayıĢlarla aktarılmıĢtır. 

 Düzenlemenin kendi içinde ve bütün olarak 
hareketlendirilmesi, evrenin sonsuz devinimine 
semazenlerin semayla katılmaları soyut arayıĢlarla 
yansıtılmıĢtır. 

 

 


