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A.) KONU 
"Özgürlüğün Sanatı: Minyatür" belgesel filmi; minyatür 
sanatının sözlük karşılığını, tarih boyunca yapılan farklı 
tanımlamalarını, kökenini, tarihçesini, gelişimini, Türk 
minyatürünün özelliklerini, tekniklerini, inceliklerini, 
amacını, minyatür-resim farkını, minyatürün sanat ve yaşam 
içerisinde kendine görev edindiği rolleri ve insan ruhunda 
uyandırdığı etkiyi minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN’ın kendi 
deneyim ve tanımlamalarıyla beraber harmanlayarak bir 
sohbet havasında anlattığı, minyatür sanatını ve bu sanatın 
sanatçısının yaratıcı çalışmasını konu alan estetik kaygı 
güdülerek ve sinemanın imkanları kullanılarak çekilecek 
olan belgesel filmdir. Çekimlerin büyük çoğunluğu Özcan 
ÖZCAN’ın Küçük Ayasofya Cami’nin bahçesinde bulunan 
Hüseyin Ağa Medresesi’ndeki atölyesinde olacaktır. Kendi 
atölyesinde çalışan sanatçının çalışırken alınacak 
görüntüleriyle beraber görselliğin ve anlatımın 
güçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ana konu olan 
minyatür sanatından fazla uzaklaşmamak kaydıyla 
sanatçının atölyesinin bulunduğu konum gereği belgeselin 
içerisinde o bölgenin tarihsel dokusunu içeren çevre, 
mekân, mimari yapı ve o bölgenin insanının günlük doğal 
yaşantısını içeren işitsel-görsel materyallerin de kullanılması  
ve bölgenin tarihi dokusuyla ana konu olan minyatür 
sanatının bütünleştirilip anlatımın güçlendirilmesi 
planlanmaktadır. Tüm bu çekimlerin ham görüntülerinin 
kurgu akışına göre sıralanıp dijital ortamda kurgu 
programının imkânlarından faydalanılarak dramatik yapının 
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ve film dilinin oluşturulmasıyla eser ortaya çıkartılacaktır. 
Filmin yönetmeni ve yapımcısı Doğuş Üniversitesi, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümü son sınıf 
öğrencisi Alp ÖZKARDEŞ’tir. Film aynı zamanda Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa BÜLBÜL’ün Doğuş Üniversitesi’nde verdiği 
GİT491 dersinin projesi olarak değerlendirilecektir.

Minyatür Sanatçısı Özcan ÖZCAN 

1970 yılında Zonguldak Kozlu'da doğdu. Daha sonra babasının 
memuriyeti nedeni ile 1974'de İstanbul'a gelip   buraya 
yerleşti.

"Küçüklüğümden beri böyle minik şeyler yapardım. Minyatürü 
öğrendiğimde yaptığım şeylerin minyatür olduğunu anladım." 
demesi onun bu işe çocuk yaşlarda başladığına işaret ediyor. 



Sayfa | 5  
 

Güzel sanatları kazanmasına rağmen maliye okuması, yine de 
onun sanatçı kaderini değiştirememiş. 1988 yılında minyatür 
sanatına profesyonel olarak başladı. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 

 

Yurtiçi ve Yurt dışında çeşitli kişisel ve karma sergilere katıldı 
ve birçok birincilik ödülleri aldı Derviş Zaim gibi 
yönetmenlerin çeşitli filmlerinin minyatürlerini yaptı ve bu 
alanda birçok ödül aldı. 

 

Sanatçı çalışmalarını halen Küçük Ayasofya'da bulunan 
Hüseyin Ağa Medresesi'ndeki atölyesinde sürdürmektedir. 
Sanatçıya göre; "Minyatür, gerçek olamayacak kadar büyülü, 
hayal olamayacak kadar da gerçek bir sanat dalıdır." 

 

 

Minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN çalışırken 
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Minyatür Sanatı 
 

(Bu bölümde kullanılan minyatür eser görselleri Özcan 
ÖZCAN’ın çalışmalarıdır.) 
 

 

 

Minyatür terimi, genel anlamıyla çok ince işlenmiş küçük 
boyutlu resimler ve bu türdeki resim sanatları için 
kullanılmaktadır. Minyatür kelimesinin, Latince "kırmızı ile 
boyamak" anlamına gelen “miniare” kelimesinden türetilmiş 
olduğu ve daha sonra Fransızca’ya “miniature” biçiminde 
geçtiği düşünülmektedir. Osmanlı dönemi kaynaklarına 
baktığımızda bu terimin yerine “tasvir” veya “nakış” 
sözcüklerinin tercih edildiği görülmektedir. 
 
Minyatür sanatının en önemli özelliklerinden birisi, anlatılmak 
istenen konunun eksiksiz olarak aktarılmakta olmasıdır. Bu 
nedenle minyatür sanatında perspektif kullanılmaz. Uzaklık ve 
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boy, renk veya gölgelerle belirtilmez; minyatürler ışık, gölge, 
duygu ve Avrupai perspektifi olmayan resimlerdir. Kitabın 
sayfa oranına uygun, geometrideki “altın dikdörtgen” içinde 
kendine özgü “dikine” veya “yığma perspektif” denen bir 
teknikle resimlenirken; boy, kişinin önemine göre artar veya 
azalır. Bu, kâğıt üzerinde ön planda olanların alt tarafa, 
geridekilerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle gerçekleşir. 
Figürler birbirlerini tümü ile kapatmayacak şekilde düzenlenir. 
Konu mesafe farkı gözetmeksizin en ince ayrıntılara kadar 
işlenir. 
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Türk minyatürlerinin kendine özgü bir özelliği, renklerin çoğu 
kez soyutlama aracı olarak düz, parlak ve gölgelerden 
arındırılmış olarak kullanılmasıdır. Diğer bir özelliği ise, sayfa 
kenarlarında İran minyatürlerindeki gibi ağır bir tezhibe yer 
verilmemesidir. Minyatür sanatında genel olarak tarihî, edebi 
ve ilmî konular işlenirken; Türkler, çoğunlukla tarihi 
yansıtmayı tercih etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
savaşlarını, seferlerini ve şenliklerini anlatan resimli yazmalar, 
diğer İslam ülkelerindeki örneklerinden ayrı olarak gerçekçi 
bir üslupla ele alınmışlardır. Türk minyatürlerinin bu özelliği, 
bizlere yapıldığı dönemin örf ve âdetlerini, gelenek ve 
göreneklerini, giyim kuşamını olduğu kadar Osmanlı Türk 
tarihini de takip edebilme imkânı sunarken; bu eserlerin her 
birine de tarihi birer belge niteliği kazandırmıştır. Görsel sanat 
zenginliği açısından da İslam kitap sanatında ayrıcalıklı bir 
yere sahip olan Osmanlı minyatürleri, tarih, sosyoloji, kültür 
tarihi ve diğer alanlarda yapılan birçok araştırmada 
yararlanılan görsel belgeleri oluşturmalarının yanı sıra 
Cumhuriyet sonrası Türk resmine de esin kaynağı olmakla 
ayrıca değer kazanmaktadır. 
 
Türklerde minyatürün Orta Asya’da Uygurlar döneminde 
(745-840) ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sekizinci yüzyılın 
ortalarında Turfan bölgesinde Uygur Türklerinin meydana 
getirdikleri minyatürler daha sonra Türk minyatür sanatının 
kaynakları olmuştur. Günümüze ulaşan bazı minyatürlü 
yaprak parçaları, bu dönem minyatürlerinde Mani Dini’nin 
etkili olduğunu gösterir. 
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Türkler’in, İslamiyetten önce benimsemiş olduğu dinlerden en 
başta Manihenizm ve Budizm gelmektedir. Resmin söz kadar 
etkili olduğuna inanılan Mani dini, resim ve sanatı dinî 
terbiyenin esası ve vasıtası olarak kabul etmiştir. Dinsel 
törenlerde öykülerin, resmin önünde görsel malzeme desteği 
ile anlatılması kalıcılığı sağlamıştır.  Gezici derviş, bahşi veya 
kâtib adı verilen hocalar, güzel söz söyleme sanatı (hitabet), 
musiki, resim, matematik ve fen bilgilerini en iyi bilen ve 
öğreten kişilerdir. Halkla iç içe olan bu kişiler, bilgilerini 
topluma aktarmayı amaç edinmişlerdir. Her devirde geniş 
coğrafyalara yayılmış olan Türkler, Orta Asya’daki kendi 
kültürlerini bu ulu kişilerin aracılığı ile gittikleri yerlere 
taşımışlar, kalıcı izler bırakmıştır. 
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Uygur Devleti'nin dağılmasından sonra bu hareket devam 
etmiş ve Selçuklu Türkleri tarafından geliştirilerek ilk İslam 
minyatürleri oluşturulmuştur. Türklerin Bağdat, Mısır, Suriye 
gibi diğer ülkelere gelmesiyle ilk Arap minyatürleri görülmeye 
başlanır. 11. yüzyıldan itibaren Bağdat’tan Anadolu’nun 
içlerine kadar uzanan çeşitli sanat merkezlerinde yapılmış 
olan birçok eserde yerel sanat görüşünün yanında Bizans ve 
Orta Asya resim sanatının etkileri izlenmektedir. 
 
İslam kültüründe ise anıtsal resim sanatı yalnızca Emeviler 
döneminde, 7. ve 8. asırlarda var olabilmiştir. Bu dönemde 
fethedilen yeni topraklardaki kadim kültürlerin yüzyıllar 
boyunca kökleşmiş resim gelenekleriyle temasa geçilmiş, 
bunun sonucunda da bazı dinî ve sivil yapıların duvarlarına 
Geç Helenistik ve Sasani sanat geleneklerinin etkisini yansıtan 
naturalist tarzda resimler ve mozaikler yapılmıştır. 
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Buna karşın dokuzuncu asırda birtakım değişmeler 
yaşanmıştır. Kuran-ı Kerim’de resmi yasaklayan herhangi bir 
ayet olmamasına rağmen dönemin kimi din âlimlerince 
yapılan hadis yorumları dolayısıyla canlı varlıkların resminin 
yapılmasının günah olduğu yargısına varılmış ve dolayısıyla bu 
türdeki tasvirlerin yapılması yasaklanmıştır. Söz konusu 
dönemden itibaren yapı süslemesi niteliğindeki duvar 
resimleri ve mozaikler yerlerini kitap süslemelerine 
bırakmıştır. Abbasiler döneminde ise bu konudaki görüş 
değişiklikleri dolayısıyla tekrar kitap resimlenmeye 
başlanmıştır. Bu dönemde antik kaynaklı bilimsel eserlerin 
çevirileri yapılıyor, bu yoğun çeviri faaliyetleri sırasında bir 
yandan da kitaplarda yer alan resimler soyutlaştırılarak kopya 
ediliyordu. Öte yandan, dönemin sevilen edebiyat kitapları 
tasvirlerle süsleniyor ve bu tasvirlerde gölge oyununu andıran 
şematik kalıplar kullanılıyordu aittir. 
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12. yüzyılda ise minyatürün, süslenecek metinle doğrudan 
doğruya ilgili olması gözetilmeye ve yalnızca dinsel konulu 
minyatürler değil dindışı minyatürler de yapılmaya başlandı. 
Baskı makinesinin bulunuşuna kadar Avrupa’da çok güzel ve 
görkemli minyatürler yapıldı. Bundan sonra minyatür daha 
çok madalyonların üzerine portre yapmak için kullanıldı. 17. 
yüzyıldan sonra fildişi üzerine yapılan minyatürler yaygınlaştı. 
Daha sonra minyatür sanatına karşı ilgi azalmakla birlikte dar 
bir sanatçı çevresinde geleneksel bir sanat olarak sürdürüldü. 
 

 
 

Selçuklular döneminde de minyatüre önem verildi. 
Selçukluların İran ile ilişkilerine bağlı olarak minyatür sanatı 
İran etkisinde kaldı. Mevlana’nın resmini yapan Abdüddevle 
ve başka ünlü minyatür sanatçıları yetişti. Osmanlı Devleti 
döneminde ise 18. yüzyıla kadar İran ve Selçuklu etkisi sürdü. 
Fatih döneminde (1451-1481), padişahın resmini de yapmış 
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olan Sinan Bey adlı bir nakkaş, II. Bayezid döneminde (1481-
1512) de Baba Nakkaş diye tanınan bir sanatçı yetişti. 16. 
yüzyılda Reis Haydar diye tanınan Nigarî, Nakşî ve Şah Kulu 
meşhur olmuştur. Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşid, Süleyman 
Çelebi ve Levnî, 18. yüzyılın ünlü nakkaşlarıdır. 
 

 
 

Bunlardan Levnî, Türk minyatür sanatında bir dönüm 
noktasıdır. Levnî, geleneksel anlayışın dışına çıkmış ve kendine 
özgü bir biçim geliştirmiştir. 18.yüzyılın başlarından itibaren 
Batılılaşma akımı sonucunda, Avrupa resmi kurallarının 
değerlendirilmesiyle geleneksel teknikle gölgeli boyanan 
hacimli nesneler ve derinlik kazandırılmış unsurlarla, üç 
boyutlu tasarımlar ortaya çıkarılmıştır. Aynı asrın sonlarına 
doğru tutkallı toprak boyanın, guvaş ve suluboya ile yer 
değiştirmesiyle birlikte yazmalar geleneksel minyatür sanatını 
sonlandıran tekniklerle resmedilmiştir. Bu dönemde tasvir, 
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kitap sayfalarından duvar ve tuval yüzeylerine taşmıştır. 19. 
asrın başında ise Osmanlı minyatürü artık önemini 
yitirmektedir. Bu dönem sanatçıları, geleneklerden 
kopmaksızın ortaya koydukları eserlerde, Batı etkilerini 
yeniden yorumlama çabalarıyla, Tanzimat sonrası açılan 
okullarda başlatılan Batı resmi eğitimiyle yaygınlaşacak olan 
yeni resim geleneğinin öncüleri olmuşlardır. 
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B.) AMAÇ 
"Özgürlüğün Sanatı: Minyatür" belgeseliyle varılması 
hedeflenen amaç; minyatür sanatını ve sanatçısını izleyiciyle 
buluşturmak, sanatın önemini vurgulamak, sanatçının 
yaptığı iş nedeniyle hak ettiği saygınlığı insanlara 
göstermek, toplumu sanat üzerinden bilinçlendirmek ve 
bilgilendirmek, günümüz modern toplumunda özellikle seri 
üretimin de artmasıyla el emeğinin ve el sanatının gittikçe 
değerini kaybetmesini sinemanın özelliklerini kullanarak 
dramatik yapı vasıtasıyla seyirciye anlatıp onların el 
sanatları üzerine ilgisini çekip sanata ve sanatçıya olan bakış 
açılarını olumlu yönde etkilemek, sanatın insanlık tarihi 
boyunca en önemli araçlardan birisi olduğunu vurgulamak, 
belgeselin çekileceği konumun tarihi özelliklerinden de 
faydalanarak izleyiciye sanat – tarih – medeniyet ilişkisini 
göstermek, sanatçının ve icra ettiği sanatın tanıtımını 
yaparak tanınırlığını arttırmak, minyatür sanatının insan 
ruhunda oluşturduğu etkiyi sanatçı vasıtasıyla izleyiciye 
hissettirmeye çalışmak... 
 

Özetle bu eserin oluşturulmasındaki en büyük hedef; konu 
alınan sanat dalının da, diğer sanat dallarının da ortak 
gayesi olarak kabul edilebilecek olan, içinde bulunduğumuz 
Türk toplumunun, kültürünün, tarihinin altında yatan 
güzellikleri bir sanat dalı ve sanatçı vasıtasıyla ortaya 
çıkarmak, insanları sanatla baş başa bırakmak, sanatın zaten 
var olan önemini tekrar izleyiciye hatırlatmaya çalışmaktır. 
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C.) KURGU AKIŞI & YAKLAŞIM BİÇİMİ 
Kurgu akışı sağlanırken en dikkat edilecek nokta doğallığın 
bozulmamasıdır. Bu nedenle belgesel boyunca doğal bir 
anlatımın devam etmesi sağlanacaktır. Belgeselin görsel 
içeriğini; çekim yapılacak konumdaki çevre görüntüleri 
(Küçük Ayasofya Cami ve çevresindeki insanların günlük 
yaşamından kesitler, sanatsal değer taşıyan mimari yapılar 
gibi), minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN’ın çalışırken 
görüntüleri, atölyenin genel ve detay görüntüleri, Özcan 
ÖZCAN’ın eserlerinin detayları, Özcan ÖZCAN’ın çalışırken 
aynı zamanda sohbet havasında minyatür sanatı ve bu sanat 
hakkında merak edilebilecek soruların cevaplarını vermesi 
gibi ögelerle beraber görsel anlatım sağlanacaktır. İşitsel 
içerik ise anlatıma uygun müzikler ve Özcan ÖZCAN’ın kendi 
sesiyle olan anlatımıyla filmin sonuna kadar minyatür sanatı 
sorgulanacak, izleyiciye bu sanat hakkında bilgilendirici 
içerik sunulacaktır. Sıralama olarak planlanan görsel akış; 
öncelikle çevre görüntüleriyle başlayan belgesel daha sonra 
Özcan ÖZCAN’a geçiş sağlayacak ve onun anlatımı 
başladıktan sonra yine konu geçişlerinde veya uygun 
görüntülerin aralarında çevreden görüntüler planlı şekilde 
filmin içerisine serpiştirilecektir. Özcan ÖZCAN’ın çalışırken 
ya da bir şeyler anlatırken ya da doğal günlük halini 
yansıtabilecek (çay içmesi, sigara içmesi, yolda yürümesi, 
atölyesine girişi ve çıkışı, fırçasını temizlemesi, 
arkadaşlarıyla sohbet edişi gibi) içeriklerle anlatımın daha 
doğallaştırılması sağlanacaktır. Planlanan kurgu akışı 
minyatür sanatı üzerine konudan konuya geçmek üzerine 
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kurulmuştur. Yani minyatür sanatçısı minyatür hakkında 
insanlara vermek istediği mesajları konu başlıkları altında 
düzenli bir şekilde sohbet havasında anlatacaktır. Belgeselin 
içinde yer alması ve Özcan ÖZCAN’ın anlatması planlanan 
konu içerikleri sırasıyla şunlardır: 

1-) Özcan ÖZCAN’ın kim olduğu, hayatının, kişisel bilgilerinin 
ve kısa özgeçmişinin anlatımı. 

2-) Özcan ÖZCAN’ın minyatür sanatına ilk ne şekilde 
başladığı, İlk ne zaman minyatür sanatçısı olmaya karar 
verdiği, bu sanata onu yönelten etmenlerin neler olduğu, bu 
sanatta geçtiği aşamaların hangileri olduğu. 

3-) Özcan ÖZCAN’ın mesleki hayatının özeti, yaptığı eserler, 
mesleki hayatında kazandığı başarılar. 

4-) Çalıştığı atölyenin ne zamandır ona ait olduğu, atölyenin 
detayları, atölyesinde çalışmanın ona sağladığı faydalar. 

5-) Atölyesinin bulunduğu Küçük Ayasofya Cami’si  ve 
bahçesindeki Hüseyin Ağa Medresesi’nden ufakça 
bahsedilmesi ve bu medresenin tarih boyunca hangi 
sanatlara ve sanatçılara ev sahipliği yaptığı. 

6-) Minyatürün kökeninin nereye dayandığı, minyatürün 
sözlük tanımı, minyatüre sanatçının uygun bulduğu tanım, 
minyatürün tarihçesi ve tarih içinde geçirdiği değişimler.  

7-) Minyatürün türleri, hangi coğrafyada hangi 
minyatürlerin görüldüğü ve birbirinden farkları. 

8-) Minyatür oluşturmak için kullanılan teknikler, fırçalar, 
boyalar. 
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9-) Bir minyatür oluşturmak için nelerden ilham aldığı ve ne 
şekilde çalıştığı. 

10-) Minyatürün bir hikayesinin olmak zorunda olup 
olmadığı. 

11-) Minyatürlerin nasıl hikayelere ve senaryolara 
dayandığı, bir hikayenin minyatüre aktarılması için hangi 
özelliklere sahip olması gerektiği, kendisinin hikayeleştirip 
minyatüre aktardığı eserlerinin olup olmadığı, varsa 
hikayesinin neler olduğu. 

12-) Kendisinin uyguladığı çalışma şeklinin ve prensibinin ne 
şekilde olduğu. Bir eseri oluştururken o eserin hangi 
aşamalardan geçtiği. 

13-) Minyatürde belli ifade ve sembollerin üstü kapalı belli 
anlamları olup olmadığı, varsa bunların belli başlılarının 
neler olduğu. 

14-) Tarihte dünyadan ve ülkemizden önemli minyatür 
sanatçılarının kimler olduğu ve hangi dönemlerde 
yaşadıkları. En çok hangi sanatçıların çalışmalarını 
beğendiği. 

15-) Minyatürü neden özgürlük sanatı olarak tanımladığı. 

16-) Minyatür ile resimin farklarının neler olduğu. 

17-) Minyatüre Türk insanının bakış açısının ne durumda 
olduğu, kendisine ve sanatına olan ilgi ve alakanın nasıl 
olduğu. Devletin ve insanların sağladığı desteklerin neler 
olduğu. 
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18-) Minyatürün akılcı mı yoksa hayalci mi olduğu, ya da biri 
olmak zorunda olup olmadığı. 

19-) Minyatürün ne için yapılması gerektiği ve parasal 
kazanç için sanat yapılıp yapılamayacağı. 

20-) Yapılan minyatür eserlerini kimlerin satın aldığı ve 
genellikle nerelerde sergilendikleri. 

21-) Minyatürün tabaklara, fincanlara, seramiklere 
uygulanmasının doğru mu yoksa yanlış mı olduğu, 
kendisinin bu tarzda çalışmalarının olup olmadığı. 

22-) Minyatürde taklitçiliğin var olup olmadığı, mümkün 
olup olmadığı  ve eğer varsa kendi eserlerini taklit edenlerin 
olup olmadığı. 

23-) Bir eseri oluştururken neyden esinlenmek gerektiği. 

24-) Minyatürün illa küçük çizilerek mi yapılması gerektiği. 

25-) Minyatür sanatını icra eden bir sanatçı olmanın zor 
yanları ve kolay yanlarının neler olduğu. 

26-) Günümüzde yaşayan minyatür sanatçılarının kimler 
olduğu. 

27-) Bu sanatı icra etmenin maliyeti, boyalar, fırçalar, 
kalemler, kağıtların fiyatları. 

28-) Bir hikaye minyatüre dönüştürülürken yapılan ön 
hazırlık aşaması ve bu aşamada neler yapıldığı. 

29-) Minyatürün öğrenilebilen veya öğretilebilen bir şey 
olup olmadığı, sanatçının kendisinin bu sanatı birinden 
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öğrenip, öğrenmediği ve günümüzde bulunan sanat 
okullarına nasıl baktığı. 

30-) Öğrencilerine verdiği derslerde neler anlattığı, neler 
gösterdiği. 

31-) Minyatür sanatını icra etmenin geçinmek için yeterli 
geliri sağlayıp sağlayamadığı. 

32-) Minyatür sanatıyla ilgili başından geçirdiği kendisini 
mutlu eden veya üzen unutamadığı bir anısının olup 
olmadığı, varsa bu anının içeriği. 

33-) Minyatür sanatçılarından ve tarihi kişiliklerden veya 
diğer sanatçılardan kendisine örnek aldığı birinin olup 
olmadığı. Varsa kim olduğu ve nedeni. 

34-) Minyatür sanatı dışında ilgilendiği ve takibini yaptığı 
başka sanat dalları olup olmadığı, eğer varsa bu sanat 
dallarıyla minyatürün bir alakasının olup olmadığı. 

35-) Yaptığı meslek dışında günlük yaşantısında neler 
yapmaktan hoşlandığı ve nelere daha sık vakit ayırdığı? 

36-) Bir kitap okurken nelere dikkat ettiği, sıklıkla hangi 
türde kitaplar okuduğu ve en sevdiği-beğendiği kitapların 
hangileri olduğu. 
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D.) MEKAN SINIFLAMASI VE 
FOTOĞRAFLAR 

"Özgürlüğün Sanatı: Minyatür"  belgeselinin çekimlerinin 
büyük çoğunluğu İstanbul’un Avrupa Yakası, Fatih İlçesi’nde 
bulunan Küçük Ayasofya Cami ve çevresinde olacaktır. Bu 
konumdaki çekimlerin büyük bir kısmı ise Küçük Ayasofya 
Cami’nin bahçesinde yer alan ve birçok el sanatı & 
zanaatının icra edildiği, atölyelerin ve eğitim alanlarının 
bulunduğu, sanatçıların böyle bir tarihi dokunun içerisinde 
sanatlarını icra edebilmesine olanak sağlayan, adeta el 
sanatçılarının o bölgedeki merkezi haline gelmiş Hüseyin 
Ağa Medresesi’nde olacaktır.  

 

Belgeselin ana konusu olan minyatür sanatını icra eden 
minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN’ın da atölyesi bu 
medresenin içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu tarihi 
caminin dokusu ile anlatılacak minyatür sanatının kültürel & 
tarihsel özellikleri bütünleştirilerek zengin bir anlatım 
sağlanacaktır. Çekimler sanatçının kendi atölyesi, atölyenin 
bulunduğu medrese, medresenin bulunduğu Küçük 
Ayasofya Cami’nin avlusu, Küçük Ayasofya Cami’nin içi, 
Küçük Ayasofya Cami’nin bulunduğu semt ve çevresinde 
çekilecektir.  
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Tüm çekim yerleri bunlardır. Tekrar listelemek ve özetlemek 
gerekirse belgeselin çekimlerinin yapılacağı yerler: 

 

1- Küçük Ayasofya Cami’nin çevresinde ve yakınlarında 
bulunan Küçük Ayasofya Mahallesi, Kadırga Semti, 
Cankurtaran Semti, Sultanahmet Meydanı… (tarihi & 
kültürel dokuyu ve o bölgenin insanının doğal günlük 
yaşamını oluşturan ögeler) 
 

2- Küçük Ayasofya Cami (içi, avlusu, dışı, mezarlığı) 

 

3- Hüseyin Ağa Medresesi (Küçük Ayasofya Cami’nin 
avlusunun içinde yer alan küçük, sevimli fakat adeta tarih 
kokan bir sanat yuvası. İçerisinde minyatür dışında 
sedefçilik, ebru, yazmacılık, çinicilik, hattatlık, edebiyat 
gibi çeşitli sanat alanlarından sanatçıların atölyelerinin 
bulunduğu ufak bir sanat merkezi.) 

 

4- Minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN’ın kendine ait minyatür 
atölyesi (Hüseyin Ağa Medresesi’nin içerisinde yer alıyor. 
Sanatçı kendi kişisel çalışmalarını bu atölyede 
sürdürüyor.) 
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   Küçük Ayasofya Cami 
 

 
 

Sultanahmet Meydanı’nın güneybatısından denize doğru 
inerken tren yolunun hemen yanında, Cankurtaran ile 
Kadırga semtlerinin kesiştiği alanda, bulunduğu mahalleye 
adını veren küçük bir cami ile karşılaşırız. Küçük ve mütevazı 
görüntüsünün aksine mimarisi ile yeni bir çağ açan, ilginç 
hikayeler barındıran bir yapıdır Küçük Ayasofya. 
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Kilise olarak inşa edilen yapının asıl ismi Sergios ve Bakhos 
Kilisesi idi. Doğu Roma İmparatoru I. Jüstinyen 
(Justinianos/Iustinianus) ve karısı Theodora tarafından 527 
senesinde yapımına başlanan kilisenin inşaatı 532 yılındaki 
Nika Ayaklanması sırasında zarar görünce ancak 536 yılında 
tamamlanabilmiştir. Kilise ismini Hristiyanlığa geçtikleri için 
işkence ile öldürülen ve daha sonra azizlik mertebesine 
getirilen Sergios ve Bakhos isimli iki askerden almıştır. 
Efsaneye göre; İmparator I. Anastasios (Anastasius)’a karşı 
bir komploya karıştıkları iddiasıyla idama mahkum edilen 
Jüstinyen ve amcası Justin sabah gerçekleşecek olan 
idamlarını beklerken, o gece Aziz Sergios ve Aziz Bakhos 
İmparator Anastasios’un rüyasına girmiş ve onların suçsuz 
olduklarını söylemişlerdir. Bundan etkilenen imparator da 
Jüstinyen ve amcasını affetmiştir. Jüstinyen tahta geçtiğinde 
ise bu iki azize olan minnetini göstermek için bu kiliseyi inşa 
ederek kiliseye Aziz Sergios ve Aziz Bakhos’un adlarını 
vermiştir. 
 

 

http://www.kalinti-istanbul.com/wp-content/uploads/2015/10/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ayasofya-7.jpg
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Bir başka efsaneye göre ise; İmparator I. Anastasios’tan sonra 
tahta geçmesi için ordu tarafından, saray muhafızlarının 
komutanlığını yapmış ancak okuma yazması dahi olmayan köy 
kökenli Justin seçilmiştir. I. Justin ise hükümdarlığının 
sonunda varis olarak yeğeni Jüstinyen’i bırakmıştır. Tahta 
geçen Jüstinyen’in eşi Theodora cambazhane dansçısı olması 
sebebiyle Roma aristokrasisinin tepkisini çeken ve 
hafifmeşrep olarak görülen bir kadındır. Theodora’ya tepki 
gösterenler arasında Roma aristokrasisinin güçlü 
kadınlarından ve sanatın koruyucusu olarak ünlenmiş olan 
Anikia Juliana da vardır. Juliana tepkisini göstermek için farklı 
bir yol seçer; Roma aristokrasisinin gücünü ve dindarlığını 
göstermesi amacıyla 251 yılında öldürülen Melitene 
(Malatya)’li Aziz Polyeuktos adına görkemli bir kilise inşa 
ettirir: Ayios Polyeuktos. Bugün İstanbul Belediyesi’nin 
bulunduğu civarda inşa edilen bu kilise günümüze 
ulaşamamıştır; 
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1010 depreminde hasar görmüş,  1204’te şehre giren 
Latinler tarafından yağmalanarak kutsal emanetleriyle 
birlikte sütunları ve bazı mimari parçaları Venedik’e 
taşınmıştır. Venedik’e getirilen bu parçalar San Marco 
Bazilikası’nda kullanılmıştır. San Marco’nun ünlü Akka 
Sütunları, adının düşündürdüğü gibi Filistin’deki Akka 
şehrinden değil İstanbul’daki Polyeuktos Kilisesi’nden 
gitmiştir. Anikia Juliana’nın bu görkemli tepkisine 
Theodora’nın yanıtı ise Sergios ve Bakhos Kilisesi ile 
olmuştur. Theodora’nın monofizit eğilimlerinin, kiliseye 
Refesa kentinin koruyucu azizleri olan Sergios ve Bakhos’un 
isimlerini vermesinde etkili olduğu sanılır. 

Küçük Ayasofya ile ilgili anlatılan olaylardan bir diğeri ise 
şöyledir; 551 yılında Papa Virjil dini bir sorunu halletmek 
için İmparator Jüstinyen’le görüşmek üzere İstanbul’a gelir. 
Görüşmeler neticesinde sorun çözülemediği gibi Papa’nın 
sorun karşısındaki tavrı İmparator’un hoşuna gitmez, bir 
yandan da Papa’nın sahip olduğu hakimiyet ve nüfuz 
imparatoru rahatsız eder. İmparator’un niyetini fark eden 
Papa hayatını emniyete almak amacıyla İstanbul’da ikamet 
ettiği saraydan ayrılarak Sergios ve Bakhos Kilisesi’ne sığınır. 
Buna rağmen İmparator Papa’nın tutuklaması emrini verir. 
Emri yerine getirmek için kiliseye giren askerleri gören Papa 
apsisteki mihraba sarılır, askerler kendisini ayaklarından 
saçlarından sakalından çekmeye başlarlar fakat Papa 
direnerek tutunduğu yeri bırakmaz. En sonunda mihrap 
yerinden kopar ve askerlerin üzerine yıkılır. Askerler bunu 
ilahi bir işaret olarak görmüş olacak ki Papa’yı bırakarak 
oradan uzaklaşırlar. 
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Sergios ve Bakhos Kilisesi, ilerleyen tarihlerde de şehrin en 
önemli kiliselerinden biri olarak kabul edilmiştir. Sarayın 
ileri gelenlerinin senede bir defa buraya gelerek büyük bir 
anma töreni düzenlemesi gelenek halini almıştır. 9. yüzyılda 
kilise Latin rahiplere terk edilir. O dönemin en ileri gelen baş 
rahiplerinden “Havuzlu Falcı” namıyla anılan rahibin parlak 
tunçtan bir havuzun içine bakarak gelecekten haberler 
verdiğine inanılırdı. 

I. Jüstinyen dönemi Doğu Roma için adeta bir rönesans 
niteliği taşımaktadır. Bir çok alanda görülen yenileşme ve 
ilerleme kendini mimaride de göstermiş, çeştli deneysel 

http://www.kalinti-istanbul.com/wp-content/uploads/2015/10/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ayasofya-2.jpg
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eserler verilmiş, İstanbul farklı ve iddialı bir çok yapı ile 
donatılmıştır. Sergios ve Bakhos Kilisesi de bu eserlerden 
biridir. Yapı kareye yakın asimetrik bir dikdörtgen 
formundadır. Bu asimetrik şeklin sebebi tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklarda bu çevrede Büyük 
Saray’ın bir pavyonu olan Hormisdas Sarayı’nın ve Aziz 
Petrus ile Aziz Pavlus adlarına yapılmış bir kilisesinin 
bulunduğundan bahsedilir. Bu yapıların tam yerleri bugün 
bilinmese de Sergios ve Bakhos Kilisesi’nin bu yapıların 
arasına sıkıştırılmış olması sebebiyle asimetrik bir dörtgen 
olarak inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. 
 

 
 

Dikdörtgen yapının içine sekizgen oluşturacak şekilde 
yerleştirilmiş sütunların üstünü kaplayan dalgalı ana kubbe, 
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dört yarım kemer ve dört yarım kubbe ile desteklenmiş 
böylece yapının iç mekanının genişlemesi sağlanmıştır. İlk 
defa kullanılan bu yarım kubbe modeli sayesinde hem iç 
mekanlarda ekstra bir genişlik sağlanmış hem de büyük 
kubbelerin ağırlığının yandaki yarım kubbelere aktarılması 
sayesinde daha büyük ana kubbeler yapılmasının yolu 
açılmıştır. Bu açıdan Küçük Ayasofya kendinden birkaç yıl 
sonra inşa edilecek olan “Büyük” Ayasofya’nın küçük ölçekli 
bir denemesi olmuştur. Ayasofya gibi anıtsal bir yapı ile 
başarısını kanıtlayan yarım kubbeli model İstanbul’un 
fethinden sonra Türk mimarisini de etkileyerek bugünkü 
camilerimizin alameti farikası olan kubbeli görüntünün de 
temelini oluşturmuştur. İstanbul’un fethinden önce Türk 
cami mimarisi kare yapı üzerine yerleştirilen görece küçük 
çaplı kubbelere dayanmaktaydı. Büyük bir cami yapılmak 
istendiğinde ise bu yapılardan bir kaçı yan yana getirilir yani 
yapı birbirinden bağımsız yan yana dizilmiş bir çok kubbe ile 
örtülmüş olurdu. Ayasofya’nın dolayısıyla Küçük 
Ayasofya’nın etkisinden sonra ise yarım yan kubbeleri 
kullanmaya başlayan Türk mimarlar Süleymaniye’deki gibi 
devasa ana kubbeler ve birbirlerini destekleyerek aşağı 
doğru inen yarım kubbelerden oluşan kubbe şelaleleri inşa 
etmişlerdir. Aynı şekilde Küçük Ayasofya’nın kubbesinin 
oturtulduğu sekizgen yapı şekli de Türk mimarlar, özellikle 
Mimar Sinan tarafından bir çok eserde kullanılmıştır. 
Örneğin Rüstem Paşa ve Selimiye camilerinde kubbenin 
sekizgen yapı üzerine oturtulmuş olduğunu görmekteyiz. 
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Jüstinyen, İtalya seferinin kısmi başarısından sonra tekrar 
Roma topraklarına katılan Ravenna kentinde San Vitale 
adında bir kilise daha inşa ettirmiştir. 547 
yılında tamamlanan bu kilisenin planı Sergios ve Bakhos 
Kilisesi’nin planının aynısıdır. Daha ilginç olanı ise Kutsal 
Roma German İmparatorluğu’nun kurucusu olan Şarlman 
(Büyük Karl / Charlemagne) imparatorluğunun başkenti 
olarak ihya ettiği Aachen şehrine büyük ve görkemli bir 
katedral inşa ettirmiştir. Aachen Katedrali veya 
İmparatorluk Katedrali olarak adlandırılan bu yapının 
planları da San Vitale Kilisesi’nin planlarının örnek alınması 
sebebyle Sergios ve Bakhos Kilisesi ile aynıdır. Yani bir 
yanda Süleymaniye ve Selimiye camileri diğer yanda Aachen 
Katedrali. İki farklı medeniyetin geliştirdiği iki farklı mimari 
ve bu iki farklı mimarinin vermiş olduğu birbirlerine hiç 
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benzemeyen bu anıtsal eserler, aslında hepsi İstanbul’daki 
mütevazı Küçük Ayasofya’dan türemiştir. 
 

 
 

İstanbul’un Roma döneminden kalan en eski ibadethanesi 
olan Küçük Ayasofya henüz daha inşaat halindeyken 532 
yılında çıkan Nika İsyanı sırasında zarar görmüştür. Ardından 
9. yüzyıldaki ikonoklazm döneminde bazı iç süslemeleri 
zarar görmüş ama aynı yüzyıl içinde onarılmıştır. En büyük 
zararı ise 1204 yılındaki Latin İstilası döneminde görmüştür. 
İstanbul’un fethinin ardından kilise hemen camiye 
çevrilmemiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde kilise 
olarak kullanılmaya devam edilen yapı II. Bayezid 
döneminde kimilerine göre 1497 kimilerine göre ise 1504 
yılında sarayın Bâbüssaâde Ağası (Kapı Ağası) Hüseyin Ağa 
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tarafından camiye çevrilmiştir. Küçük Ayasofya adı yapının 
camiye çevrilmesinden önce asıl Ayasofya ile olan benzerliği 
sebebiyle mahalle halkı tarafından verilmiştir. Camiye 
çevrildikten sonra da Hüseyin Ağa’nın adı yerine bu isimle 
anılmaya devam etmiştir. 
 

 
 

Yapının camiye çevrilmesi sırasında tüm iç süslemeleri 
değiştirilmiştir. Yapıldığı dönemde tamamen mermer ve 
mozaiklerle kaplı olduğu düşünülen iç mekan bugün sıva ile 
kaplı haldedir. Ancak dantel gibi işlemeli sütun başlarında 
Jüstinyen ve Theodora’nın monogramları ile üst galeri 
zemini hizasından tüm iç mekanı çevreleyen akantus 
yapraklarıyla süslü friz üzerindeki Yunanca yazılar 
görülebilmektedir. Bu yazılarda “Dindarlığı teşvik eden Aziz 
Iustinianus’umuz ve Tanrı’nın taçlandırdığı Theodora…” gibi 
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ifadeler ile İmparator ve eşi övülmüştür. Aziz Sergios 
hakkında da övgüler bulunan yazılarda Aziz Bakhos’tan söz 
edilmez. Frizdeki yazının tam metni şöyledir; “Başka 
hükümdarlar, eserleri hiç bir fayda temin etmeyen fânilerin 
namını yücelttikleri halde, hükümdarımız Jüstinyen, bütün 
mahlukatın yaratıcısı Mesih’in kulu olan ve imanı da ne alev, 
ne kılıç ve ne sair işkencelerle sarsılmayan ve Mesih’in 
aşkına ölümü hoş görüp kanını dökerek ebedi hayata liyakat 
kazanan Sergios’u yüceltmek ve saygı göstermek ve halkın 
da dindarlığa rağbetini temin etmek için bu yüce binayı 
yaptırdı. Müteyakkız hükümdarımızın devletini Sergios 
daima muhafaza ve himaye etsin ve şefkati büyük olan ve 
fukarayı beslemekteki mesaisinde yorulmak bilmeyen ve 
Tanrı tarafından taçlandırılmış olan Theodora’nın kudretini 
arttırsın.” 
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Kubbeyi taşıyan sekiz ana kolonun friz ile birleştiği yerlerde 
bulunan arşitravlardaki üzüm salkımı ve yaprağı 
kabartmaları yapının putpereslik devrinde şarap tanrısı 
Bakus adına yapılmış olan bir tapınağın yerine inşa edildiği 
ve adındaki Bakhos`un da buradan geldiği iddialarına sebep 
olmaktadır. Yine camiye çevirme sırasında Osmanlı mimari 
özelliklerine uygun olarak büyüklü küçüklü pek çok pencere 
açılmış, bazı pencereler ise duvar örülerek kapatılmış; iç 
mekana mihrap, minber ve müezzin mahfili eklenmiştir. 
Yakın zaman kadar caminin bir köşesinde Osmanlı dönemi 
itfaiyecilerinin meşhur aleti olan “tulumba” bulunurdu. Bu 
yangın söndürme aracı her ne kadar Türk işi olarak görülse 
de aletin asıl mucidi Müslüman olarak Davud Gerçek adını 
alan bir Fransızdır. Tulumbanın bulunduğu yerdeki küçük 
havuz kilise döneminde vaftiz için kullanılırdı, camiye 
çevrildikten sonra ise abdest alma yeri olarak kullanılmış 
ancak bugün içi beton ile doldurulmuş vaziyettedir. 

 

http://www.kalinti-istanbul.com/wp-content/uploads/2015/10/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ayasofya-11.jpg
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Camiye çevirme ile birlikte yapının batı cephesine 5 küçük 
kubbe ile örtülü son cemaat yeri eklenmiş, avlunun etrafına 
da daha sonra medrese olarak kullanılacak olan zaviye 
odaları inşa edilmiştir. Balkan Savaşları esnasında İstanbul’a 
kaçanların yerleştirildiği bu odalar günümüzde geleneksel el 
sanatı eserlerinin üretilip satıldığı atölye/dükkanlar olarak 
kullanılmaktadır.  
 

 
 

Yapının güneybatı köşesine ana binadan bağımsız bir minare 
eklenmiştir. Eklenen ilk minarenin nasıl olduğu bugün 
bilinmemektedir. Ancak bu minarenin yerine 18. yüzyılda 
Sadrazam Mustafa Paşa tarafından barok üslubunda yeni bir 
minare inşa edildiği kaynaklarda geçmektedir. Sekizgen bir 
kaide üzerine inşa edilen bu minarenin düz levha şeklinde 

http://www.kalinti-istanbul.com/wp-content/uploads/2015/10/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ayasofya-13.jpg
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korkuluklara ve barok süslemelere sahip bir şerefesi ile 
kurşun kaplı klasik bir külahı olduğu bilinmektedir. Ancak bu 
minare 1936 yılında bilinmeyen bir sebepten dolayı 
kaidesine kadar yıkılmış, bir süre minaresiz kalan yapıya 
1955 yılında bugünkü minaresi  eklenmiştir. 
Caminin avlusunda bulunan, 1740 yılında Sadrazam Ahmed 
Paşa tarafından inşa ettirilmiş, sekizgen şeklindeki havuzlu 
mermer şadırvan da 1938 senesinde yıkılmıştır. Caminin 
bahçesinde girişe göre sol tarafta bulunan türbe Sultan II. 
Bayezid’in Kapı Ağası olan Hüseyin Ağa’ya aittir. Camiye 
çevirttiği Küçük Ayasofya ve hemen yakınındaki Çardaklı 
Hamamı, Amasya’daki Kapı Ağası Medresesi ve bedesteni, 
Amasya’nın kuzeydoğusunda Sonisa (Uluköy)’daki cami ile 
medrese, Çarşıkapı’daki mescid ve Edirne’deki hanlar gibi 
yaptırdığı bir çok yapıdan Hüseyin Ağa’nın son derecede 
zengin biri olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu zenginlik 
başına iş açar, vergi kaçırmak suçundan Padişah’ın emriyle 
idama mahkum edilir. Bostancıbaşılar Hüseyin Ağa’yı 
camiye çevirttiği Küçük Ayasofya’nın bahçesinde yakalarlar 
ve hemencecik burada kellesini vururlar. Halk arasında 
anlatıla gelen bir hikayeye göre Hüseyin Ağa kellesi 
vurulduktan sonra ayağa kalkarak kesik başını kolunun 
altına alır, bir süre bu vaziyette yürür ve yığıldığı yere 
türbesi yapılır. Hüseyin Ağa’ya idamından sonra “kesikbaş” 
lakabı takılır. Türbenin içinde Mehmet Kamil Efendi (1911) 
ile kimliği bilinmeyen bir kişi daha yatmaktadır. 
Sultanahmet Cezaevi’nin koğuş kapılarından biri de 
Cami’nin bahçesinde bir ağaca dayalı şekilde durmaktadır. 
Hüseyin Ağa’nın vakıflarından, 1648 yılındaki depremde 
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yapının sıvalarının döküldüğü ve camlarının kırıldığını, 1763 
yılındaki depremde ise yapının büyük hasar gördüğünü ve 
restorasyon için Mimar Ahmet Ağa’nın görevlendirildiğini 
öğrenmekteyiz. 1870-1871 yıllarında yapının 5 metre 
yanından geçecek şekilde inşa edilen demiryolu yapıya 
büyük zararlar vermiştir. Kaynaklarda belirtildiğine göre her 
tren geçişinde güney duvarlarının taşları dökülürmüş. Bu 
sebeple bu duvar 1877 yılında Osmanlı örgü sistemi ile 
baştan yapılmıştır. İlk başta zemin seviyesinden 1 metre 
yüksekte bulunan demiryolu 1950’lerde zemin seviyesinden 
3 metre yukarı çıkarılmış böylece yapıya verdiği zarar 
azaltılmıştır. 
 

 
 

1937 ve 1955’te iki büyük restorasyon gören yapının 
cephesi daha önceleri sıvalı ve badanalı iken 1955’teki 

http://www.kalinti-istanbul.com/wp-content/uploads/2015/10/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Ayasofya-16.jpg
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restorasyonda kubbe kasnağı dışındaki tüm duvarların sıvası 
kazınmış, tuğla ve taş örgüler görünür hale getirilmiştir. 
2002 yılında başlayan son restorasyon çalışması tartışmalı 
bir sürecin sonunda 2006 yılında sona ermiştir. 
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Hüseyin Ağa Medresesi (Küçük Ayasofya 
Medresesi) 

 

Küçük Ayasofya Medresesi;  İstanbul Suriçi Kadırga Küçük 
Ayasofya caddesi, Bardakçı Sokak, Küçük Ayasofya Medresesi 
Sokağı ve tren hattının çevrelediği alanda bulunan Küçük 
Ayasofya Kilisesi’nin hemen yanında Ayasofya Sagir 
Medresesi olup Hüseyin Ağa Medresesi olarakta bilinir. Birçok 
kaynak başlangıçta, medresenin tekke olarak inşa edilmiş 
sonra 19.yüzyılda medreseye dönüştürülmüş olarak belirtilir. 
Küçük Ayasofya Camii, buradaki yapı adasının merkezini teşkil 
etmektedir. Evvelce burada Sergios Bakkhos Kilisesi 
bulunmaktaydı. Bu kilise Babüs’saade Ağası Hüseyin Ağa 
tarafından kilise camiye çevrilmiştir. Bu medrese yapıları da 
Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Hüseyin Ağa’da 
buradaki haziresinde medfundur. 

 

Medresede 24 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler avlunun üç 
tarafında geniş tabanlı ve yamuk bir U formunda inşa 
edilmiştir. Her cephede 8 adet Medrese Hücresi 
bulunmaktadır. Avlunun cami cephesi boştur. Bu cihetle 
duvar yerine bir demir parmaklık bulunmaktadır. Medresenin 
hücreler tarafında bir, cami tarafında ise iki olmak üzere 
toplam üç kapı bulunmaktadır. Çatılar kubbeli olmayıp 
tonozlu olup kurşunla kaplıdır. Revaklar ise kiremitle 
örtülmüştür. Medresenin tam ortasında bir şadırvan hemen 
yanında bir mezar bulunmaktadır. Hicri 1182 tarihli mezar 
Ayasofya’yı Sagir zaviyesi şeyhlerinden Muhammed Efendiye 
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aittir. 1869 yılında Küçük Ayasofya medresesi öğrenci sayısı 
55 talebe idi. 1914 yılında ise 25 öğrenci kayda geçmiştir. 
Küçük Ayasofya Medresesi 1993 yılından bu yana Ahmet 
Yesevi Vakfı tarafından kullanılmaktadır. 
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E.) DEKOR VE DONATI LİSTESİ 
"Özgürlüğün Sanatı: Minyatür" belgeselinin çekimlerinin 
önemli bir çoğunluğu minyatür sanatçısı Özcan ÖZCAN’ın 
kendi atölyesinde yapılacağından dolayı doğallığa ve 
gerçekliğe müdahale etmemek amacıyla dekor olarak 
atölyenin hali hazırda bulunan günlük sıradan hali 
kullanılacaktır. Atölye yüksek bir tavandan sarkıtılmış beyaz 
ışıklarla aydınlatılan, duvarları beyaz renge boyanmış 
oldukça ufak bir oda. Odanın içerisinde sanatçının çalışma 
masası, masanın arkasında sandalyesi, masanın önünde 
misafirlerini ağırlaması amacıyla ufak tabureler, duvara 
monte edilmiş veya yerde duran içleri farklı türlerden 
yüzlerce kitapla dolu raflar ve duvara sabitlenmiş şekilde 
atölyenin sağında solunda sanatçının eserleri yer alıyor. 
Çalışma masasının üzerinde ise boyalar, kalemler, fırçalar, 
palet, su, sanatçının üzerinde çalıştığı eserin dökümanları 
gibi materyaller bulunuyor. Belgeselin çekimi bu atölyenin 
içerisinde sanatçı masanın başında oturup sanatını icra 
ederken, işlerine doğallıkla devam ederken çekilecektir. 
Dolayısıyla ekstra bir dekor veya donatı eklenmeyecektir. 
Atölyenin içinde hali hazırda bulunan bu ögeler belgeselin 
doğal yollarla oluşmuş dekorları olacaktır.  
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F.) TEKNİK DONANIM / EKİPMAN 
DÖKÜMÜ 

1-) Kameralar:  
- 1 ADET | SONY A7II 
- 2 ADET | NIKON D5200 
- 1 ADET | CANON 1300D 

Olmak üzere toplam 4 adet kamera. 
 

2-) Objektifler:  
Sony için: 

- SONY 28-70mm f/3.5-5.6 OSS ZOOM LENS  

Nikon için: 

- NIKON 35mm f/1.8 AF PRIME LENS 
- NIKON 50mm f/1.8 AF PRIME LENS 
- NIKON 18-200mm f/3.5-5.6 AF VR ZOOM LENS 
- NIKON 18-55mm f/3.5-5.6 AF VRII ZOOM LENS 

Canon için: 

- CANON 50mm f/1.8 IS STM PRIME LENS 
- CANON 18-55 f/3.5-5.6 IS STM ZOOM LENS 

Olmak üzere toplam 7 adet objektif. 
 

3-) Mikrofonlar:  
- ZOOM H6 SES KAYITÇISI 
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- OSAWA OSW-470 BOOM MİKROFON 
- BOYA BY-M1 YAKA MİKROFON 

Olmak üzere toplam 3 adet mikrofon. 
 

4-) Boom Uzatma Çubuğu: 
- RODE BOOM POLE 3M 

Olmak üzere toplam 1 adet boom uzatma çubuğu. 
 

6-) Havadan Çekim Cihazı: 
- YUNEEC Q500 

Olmak üzere toplam 1 adet havadan çekim cihazı. 
 

7-) Hafıza Kartları: 
- KINGSTON 64GB SDXC CLASS10 HAFIZA KARTI 
- SANDISK 64GB MICRO SDXC CLASS10 HAFIZA KARTI 
- SANDISK 32GB SDHC CLASS10 HAFIZA KARTI 
- SAMSUNG 32GB MIKRO SDHC CLASSS10 HAFIZA KARTI 

Olmak üzere toplam 4 adet ve toplam yaklaşık 200GB 
depolama alanına sahip hafıza kartı. 

 

8-) Tripodlar: 
- 3 ADET | DIGIPOD TR688V VIDEO TRİPOD 
- 1 ADET | WEIFENG WT-330A TRİPOD 
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Olmak üzere toplam 4 adet tripod. 
 

9-) Kamera Bataryaları: 
- 4 ADET | SONY A7II BATARYASI 
- 6 ADET | NIKON D5200 BATARYASI 
- 1 ADET | CANON 1300D BATARYASI 
- 2 ADET | YUNEEC Q500 BATARYASI 

Olmak üzere toplam 11 adet batarya. 
 

10-) Kurgu Bilgisayarı: 
- INTEL CORE i7 6th / NVDIA GEFORCE GTX 860M / 8GB 

RAM / 1TB DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP PC 

Olmak üzere 1 adet kurgu & montaj bilgisayarı. 
 

11-) Kurgu Monitörü: 
- 1 ADET | AOC 21.5" 60Hz FULL HD LED MONİTÖR 
- 1 ADET | LG 21" 60Hz FULL HD LED MONİTÖR 

Olmak üzere toplam 2 adet monitör. 
 

12-) Diğer Gerekli Materyaller: 
- SAMSUNG YAZICI 
- A4 KAĞIT 
- KOPYALAR İÇİN BOŞ DVD 
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G.) YARATICI VE TEKNİK EKİP DÖKÜMÜ 

1-) Alp ÖZKARDEŞ 

- Belgeseldeki Görevi: Yönetmen, yapımcı ve görüntü
yönetmeni. 

- Özgeçmişi: Alp Özkardeş; görsel tasarımcı, sanat
fotoğrafçısı ve bağımsız film yapımcısıdır. Özgeçmişinin
detaylı hali, çalışmaları ve referansları kişisel web sayfası
http://alpozkardes.com üzerinden
görüntülenebilmektedir. Doğuş Üniversitesi, Sanat ve
Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son
sınıf öğrencisidir.

http://alpozkardes.com/
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- Filmografisi: 
 

 YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI KISA FİLMLER: 
 

- Resepsiyon - Kasım 2017 .... Deneysel, 00:08:12  
2. Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, Gösterim - Yarışma Filmi. 
2017  
 

- Gibraltar’ın Düşüşü - Mayıs 2017 .... Deneysel, 00:03:55  
17. Kısa-Ca Uluslararası Film Festivali, Deneysel Dalı, Finalist. 
2017  
1. Tuzla Belediyesi Ulusal Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017  
1. AFSAD Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Yarışma Filmi. 2017  
 

- The Paradox - Ocak 2017 .... Deneysel, 00:04:49  
14. Uluslararası Erzurum Kar Film Festivali, Deneysel Dalı, 
Üçüncülük Ödülü. 2018  
2. Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017  
6. Akdeniz Üniversitesi Kısa Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2017  
1. AFSAD Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Yarışma Filmi. 2017  
 

- Hacker or God? - Kasım 2016 .... Kurmaca, 00:05:10  
Doğuş Üniversitesi Ders Dışı Etkinler Ödül Töreni, Gösterim ve 
Teşekkür Belgesi. 2017  
Watch Dogs Film Fest Türkiye (Aral Game), İkincilik Ödülü. 2016  

 

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER: 
 

- Talaş - Nisan 2018 .... Belgesel, 00:28:42 
 

- Sevgiyle Yoğrulan Topraklar: Sille - Şubat 2017 .... Belgesel, 
00:49:06  
 

http://www.alpozkardes.com/resepsiyon.html
http://www.alpozkardes.com/gibraltarindususu.html
http://www.alpozkardes.com/theparadox.html
http://www.alpozkardes.com/hackerorgod.html
http://www.alpozkardes.com/talas.html
http://www.alpozkardes.com/sevgiyleyogrulantopraklar.html
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YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI REKLAM FİLMLERİ & KAMU SPOTLARI: 
 

- #KadınaGüçOl - Mayıs 2018 .... Kamu Spotu, 00:02:33  
 

DİĞER FİLMOGRAFİSİ: 
 

- Yolcu - Kasım 2017 .... Kameraman (Deneysel - Kısa Film)  
 

- Sonra - Mayıs 2017 .... Kameraman (Kurmaca - Kısa Film)  
San Mauro Film Festivali 2018, Yarı Finalist. 2018) 
 

- Long Way - Mayıs 2017 .... Görüntü Yönetmeni, Kurgu (Kurmaca 
- Kısa Film) 

 

 

 
 

 

 

http://www.alpozkardes.com/kadinagucol.html
http://www.alpozkardes.com/sonra.html
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2-) Ogün CEVİZ  
 

 
 

- Belgeseldeki Görevi: Yapım ve yönetmen asistanı. 
 

- Özgeçmişi: Ogün Ceviz; sinema ve reklam filmi üzerine 
olan çalışmalarına devam etmektedir. Doğuş Üniversitesi, 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü son sınıf öğrencisidir. 

 

 

 



Sayfa | 55  
 

3-) Oğulcan ERKÖK  
 

 

 

- Belgeseldeki Görevi: Yapım ve yönetmen asistanı. 
 

- Özgeçmişi: Oğulcan Erkök; görsel tasarım ve fotoğraf 
üzerine olan çalışmalarına devam etmektedir. Doğuş 
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisidir.  
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H.) BÜTÇE DÖKÜMÜ 
Adı: "Özgürlüğün Sanatı: Minyatür" 

Yapımcı: Alp ÖZKARDEŞ 

Yönetmen: Alp ÖZKARDEŞ 

Araştırma ve Proje Yazımı Süre: 15 

gün Hazırlık Süre: 2 gün 

Çekim Süre: 3 gün 

Post Prodüksiyon Süre: 3 hafta 

Format: Full HD 

Belgesel Tahmini Süre: 20-25 dk. 

NO AÇIKLAMA TOPLAM 
1 ARAŞTIRMA VE SENARYO YAZIMI 60 TL 
2 HAZIRLIK AŞAMASI EKİP ÖDEME 0 TL 
3 HAZIRLIK AŞAMASI HARCAMALARI 110 TL 
4 ÇEKİM AŞAMASI EKİP ÖDEME 0 TL 
5 ÇEKİM AŞAMASI HARCAMALARI 165 TL 
6 EKİPMAN ÖDEMELERİ 0 TL 
7 HAMMADDE 10 TL 
8 MONTAJ 15 TL 
9 SES VE MÜZİK 0 TL 

10 STÜDYO VE SES DİZAYN 0 TL 
11 KOPYALAR 25 TL 

GENEL TOPLAM: 385 TL 
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1 ARAŞTIRMA VE SENARYO 
YAZIMI süre/adet ücret/bedel toplam 

 ARAŞTIRMA 1 ADET 20 TL 20 TL 
 TARİH DANIŞMANI 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 YAZAR VE SENARYO 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 

 PROJE DOSYASI BASKI VE 
ÇOĞALTMA 4 ADET 10 TL 40 TL 

ARAŞTIRMA VE SENARYO TOPLAM 60 TL 

2 HAZIRLIK AŞAMASI EKİP 
ÖDEME süre/adet ücret/bedel toplam 

 YAPIMCI VE YÖNETMEN 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 

 YAPIM VE YÖNETMEN 
ASİSTANI 2 KİŞİ 0 TL 0 TL 

 SANAT YÖNETMENİ 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
HAZIRLIK AŞAMASI EKİP ÖDEME TOPLAM 0 TL 

3 HAZIRLIK AŞAMASI 
HARCAMALARI süre/adet ücret/bedel toplam 

 3 YEMEK 2 GÜN 30 TL 60 TL 
 3 ULAŞIM 2 GÜN 10 TL 20 TL 
 3 HABERLEŞME 2 GÜN 5 TL 10 TL 

 3 EXTRA 2 GÜN 10 TL 20 TL 
HAZIRLIK AŞAMASI HARCAMALARI TOPLAM 110 TL 
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4 ÇEKİM AŞAMASI EKİP 
ÖDEMELERİ süre/adet ücret/bedel toplam 

 YAPIMCI 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 YÖNETMEN 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 

 YAPIM VE YÖNETMEN 
ASİSTANI 2 KİŞİ 0 TL 0 TL 

 SANAT YÖNETMENİ 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 IŞIK & SES 1 KİŞİ 0 TL 0 TL 
 SET ÇALIŞANI 3 KİŞİ 0 TL 0 TL 

ÇEKİM AŞAMASI EKİP ÖDEMELERİ TOPLAM 0 TL 

5 ÇEKİM AŞAMASI 
HARCAMALARI süre/adet ücret/bedel toplam 

 3 YEMEK 3 GÜN  30 TL 90 TL 
 3 ULAŞIM 3 GÜN 10 TL 30 TL 
 3 HABERLEŞME 3 GÜN 5 TL 15 TL 
 3 EXTRA (çay, kahve su...) 3 GÜN 10 TL 30 TL 

ÇEKİM AŞAMASI HARCAMALARI TOPLAM 165 TL 

6 EKİPMAN ÖDEMELERİ süre/adet ücret/bedel toplam 

 4 KAMERA 3 GÜN 0 TL 0 TL 
 7 OBJEKTİF 3 GÜN 0 TL 0 TL 
 3 MİKROFON 3 GÜN 0 TL 0 TL 
 4 TRİPOD 3 GÜN 0 TL 0 TL 
 11 BATARYA 3 GÜN 0 TL 0 TL 
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EKİPMAN ÖDEMELERİ TOPLAM 0 TL 

7 HAMMADDE süre/adet ücret/bedel toplam 

 4 HAFIZA KARTI 3 GÜN 0 TL  0 TL 
 DİJİTAL BASKILAR 3 GÜN 3,3 TL 10 TL 

HAMMADDE TOPLAM 10 TL 

8 MONTAJ süre/adet ücret/bedel toplam 

 YÖNETMEN 
3 

HAFTA 0 TL  0 TL 

 KURGU BİLGİSAYARI 
3 

HAFTA 0 TL 0 TL 

 KURGUCU 3 
HAFTA 0 TL 0 TL 

 KURGU ASİSTANI 
3 

HAFTA 0 TL 0 TL 

 ELEKTRİK ÜCRETİ 
3 

HAFTA 5 TL 15 TL 

MONTAJ TOPLAM 15 TL 

9 SES VE MÜZİK süre/adet ücret/bedel toplam 

 MÜZİK TELİF 
1 

BÖLÜM 0 TL 0 TL 

SES VE MÜZİK TOPLAM 0 TL 
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10 STÜDYO VE SES DİZAYN süre/adet ücret/bedel toplam 

 SESLENDİRME YÖNETMENİ 2 GÜN 0 TL  0 TL 
 SES DİZAYN 2 GÜN 0 TL 0 TL 

STÜDYO VE SES DİZAYN TOPLAM 0 TL 

11 KOPYALAR süre/adet ücret/bedel toplam 

 DVD KOPYA 5 ADET 2 TL  10 TL 
 DVD KAPAK 5 ADET 1 TL 5 TL 
 DVD KUTU 5 ADET 2 TL 10 TL 

KOPYALAR TOPLAM 25 TL 
 

BÜTÇE TOPLAM: 385 TL 
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İ.) ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

NO AÇIKLAMA SÜRE 
1 ÖN YAPIM AŞAMASI 15 GÜN 
2 YAPIMA HAZIRLIK AŞAMASI 2 GÜN 
3 YAPIM AŞAMASI 3 GÜN 
4 SON YAPIM AŞAMASI 21 GÜN 

TOPLAM SÜRE: 41 GÜN 

 

NO AÇIKLAMA TARİH 

1 ÖN YAPIM AŞAMASI 15 Ekim 2018 – 30 
Ekim 2018 

2 YAPIMA HAZIRLIK AŞAMASI 12 Kasım 2018 – 
13 Kasım 2018 

3 YAPIM AŞAMASI 14 Kasım 2018 – 
16 Kasım 2018 

4 SON YAPIM AŞAMASI 20 Kasım 2018 – 
10 Aralık 2018 

GENEL TARİH ARALIĞI: 15 Ekim 2018 – 10 Aralık 2018  
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J.) KAYNAKÇA 
 

1) Minyatür Sanatı ve Sanatın Yaratıcı Kökleri – Özkan 
Eroğlu 

2) http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-131485/minyatur-
sanati.html 

3)  https://www.kulturportali.gov.tr/portal/minyatursanati  
4) http://istanbulunustalari.com/tr/usta/28/ozcan-ozcan 
5) http://www.turkiyeninustalari.org/tr/ustalar/minyatur/o

zcan-ozcan 
6) https://tr.pinterest.com/mehtapkurtcetin/%C3%B6zcan-

%C3%B6zcan-minyat%C3%BCr/?lp=true  
7) http://www.birimza.com.tr/Default.aspx?sayfa=ozcanoz

can  
8) https://www.aa.com.tr/tr/geleneksel-sanatlarda-

ustalar/minyatur-sartlanmamis-insan-dogasinin-
resmidir/1239861  

9)  http://www.tarihiistanbul.com/kucuk-ayasofya-camii/ 
10)  http://www.kalinti-istanbul.com/item/kucuk-

ayasofya-camii/ 
11) http://www.tas-istanbul.com/portfolio-

view/kadirga-kucuk-ayasofya-medresesi/  
12) https://istanbuldatur.wordpress.com/tag/huseyin-

aga-medresesi/ 
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