
rta Asya’dan Anadolu’ya taşınan, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde yeni boyutlar kazanan Kla-

sik Türk Sanatları, yüzyılların birikimi ile günü-
müze kadar gelmiştir. Erken dönemlerde  geometrik 

formlar ve hayvan sembolleri motif olarak kullanılmış, İsla-
miyetin kabulünden sonra bu motifler soyutlaşarak özgün 
üslubuna ulaşmıştır. Güzelliği, çizgi ve şekillerin ahenginde 
arayan klasik süsleme sanatları, farklı sanat türlerinde uygu-
lanmıştır. Özellikle kitap süsleme sanatları içinde bulunan hat, 
tezhib, minyatür ve ebru, daima ilahi güzeli arayan insanoğ-
lunun hayalinden süzülerek özgün ifadesine ulaşmıştır. İhtişa-
mın tevazu ile çizginin renklerin albenisiyle birlikte verildiği 
kitap sanatları, geçmişten günümüze gönül gözüyle bakabi-
lenlere çok şey ifade ederek maddi kültürümüzün en değerli 
belgelerini oluştururlar. TBMM Milli Saraylar ise misyonu 
gereği atalarımızdan miras kalan tarihî eserlerimizin korun-
ması, tanıtılması ve geleceğe aktarılmasının yanı sıra geçmişi 
bugüne taşıyan klasik sanatlarımızı korumak ve yeni nesil-
lere en güzel ve en doğru şekilde aktarılmasını sağlamayı 
da kendi misyonu içerisine almıştır. İşte bu amaçla 2004’te 
Milli Saraylar bünyesinde Klasik Türk Sanatları Merkezi, Yıldız 
Sarayı Manej binalarında kurulmuştur.

Klasik Türk Sanatları merkezinde başladığı günden bu yana ülke-
mizde kendini kabul ettirmiş usta ve hocalarımız tarafından hat, 
ebru, tezhib, minyatür, katı’ ve Osmanlıca Türkçesi dersleri verilmiş 
ve öğrenciler yetiştirilmiştir. Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı Beşiktaş 
Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarına her 
eğitim yılı başında, eğitimciler tarafından belirlenen günlerde yapı-
lan yazılı ve sözlü sınavların değerlendirilmesi ile başlamaktadır. 

Son yıllarda klasik sanatlarımıza olan ilgi büyük artış gösterdiğin-
den merkezimize çok sayıda başvuru yapılmakta, fakat kontenjan 
ölçüsünde öğrenci alınabilmektedir. Devam mecburiyetinin olduğu 
eğitimler, 2-5 yıl süreli olup, mezun olan öğrencilerin eserleri ise yıl 
sonunda sergilenerek kurs bitiminde sertifika verilmektedir.

Klasik Türk Süsleme Sanatları Atölye Çalışmaları

Hat: Klasik sanatlarımız içinde önemli bir yeri olan Hat sanatı 
(Hüsn-i Hat) ülkemizde büyük ilgi görmekte atölyeler, özel kurs-
lar ve üniversitelerde bölümler açılmaktadır. Merkezimizde, yurt 
içi ve dışında eserleri ve sergileriyle tanınmış olan Hattat Levent 
Karaduman ders vermektedir. Karaduman, hat sanatında klasiğe 
bağlı kalarak getirdiği yeni yorumlarla kendini kabul ettirmiştir. 

Tezhib: Tezhib sanatının tanınmış ustaları Müzehhib Nilüfer Kur-
feyz ve Selim Sağlam, merkezimizin ustaları ve hocaları arasın-
dadır. Kitap sanatlarının ortak bir dalı olan tezhibde hocalarımız 
kendi atölyelerinde olduğu kadar merkezimizde de uzun yıllardır 
öğrenci yetiştirmekte ve sergiler düzenlemektedir. 

Minyatür: Minyatür sanatı en eski geleneksel sanatlarımız arasında 
yer almaktadır. Minyatür sanatçısı usta hocamız Taner Alakuş, 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim 
Görevlisi olmasının yanında Kariye’deki atölyesinde de öğrenci 
yetiştirmektedir. Klasik Türk Sanatları Merkezi’mizde yıllardır ders-
ler vermekte, sergiler açmaktadır. Merkezimizdeki yardımcısı Raif 
Aydın ve Leyla Taşpulat’dır. 

Ebru: Ebru sanatında hocamız, ünlü Ebruzen Hikmet Barut-
çugil’dir. Barutçugil, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi mezunu, aynı okulun Öğretim Görevlisi, Ebristan İstan-
bul Ebru Evi’nin kurucusudur. “Barut Ebru”su adıyla kendine has 
bir tarz ortaya koyan usta sanatçı, ülkemizde ve dünyada çok 
sayıda sergi açmış ve eserler vermiştir. Ebru sanatının tanınmasına 
büyük katkıda bulunmuştur. Merkezimizde derslerini yardımcısı 
Nur Gökalp ile birlikte yürütmektedir. 

Osmanlı Türkçesi: Klasik sanatlarımıza bağlı olarak Osmanlı 
Türkçesi’nin bilinmesi ayrı bir önem taşımakta, bu nedenle merke-
zimizin kuruluşundan itibaren dersler devam etmektedir. Bu ders-
ler Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Abdülkerim 
Asılsoy ve Ahmet Esginus tarafından yürütülmektedir. 
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KLASİK

TÜRK SANATLARI 

MERKEZİ

Sergiler

Klasik Türk Sanatları Merkezi zaman zaman bünyesindeki 
hoca ve öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiler düzenle-
mekte, açılışından itibaren mezunlar sergisi geleneğini sürdür-
mektedir. Son yıllarda merkezin düzenlediği sergiler arasında; 
12 Ekim 2010 günü Dolmabahçe Sanat Galerisinde (DSG) açılan 
mezunlar sergisi, 12 Aralık 2010 günü TBMM Şeref Salonunda 
açılan karma sergi, 26 Eylül 2011 günü DSG’de açılan Ustalar-
dan Klasik Türk Sanatları sergisi, 5 Kasım 2012 günü DSG’de 
açılan Ustaların İzinde Klasik Türk Sanatları sergisi sayılabilir. 
Ayrıca merkezimiz adına, 2 Nisan 2013 günü Tataristan’ın baş-
kenti Kazan’da Gizli Hazineler adıyla, hocalarımızın eserlerinden 
oluşan bir sergi açılmıştır. Açılışını TBMM ve Tataristan Meclis 
Başkanlarının yaptığı bu sergi, merkezimizin yurt dışında açtığı 
ilk sergidir. 

Milli Saraylar Klasik Türk Sanatları Merkezi, klasik sanatlarımızı 
yaşatan ustalara çalışma imkânı sunma, yeni öğrenciler yetiştirme, 
eserlerini ülkemizde ve dünyada sergilerle tanıtma yönündeki faa-
liyetlerini sürdürmektedir.


