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Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket bizim…

Like a mare running at full gallop with its head 
extended from Far Asia into the Mediterranean

This land is ours…

Nâzım Hikmet
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ÖN S Ö Z 

Dede Korkut Destanı’nda, zindana atılan Bamsı Beyrek, kendisini 16 yıl boyunca bekleyen 
atına şöyle seslenmektedir:

“At demezem sana
Kardaş direm
Kardaşımdan ileri”

Biliyoruz ki, Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk isimli eserinde atla ilgili 180 farklı 
tabir yer almaktadır. 

Peygamber Efendimize Miraç yolculuğunda da eşlik eden atın medeniyetimizde müstesna 
bir yeri olduğu malumdur. 

Ülkemize gelen misafir Devlet Başkanlarının karşılama törenlerinde, bir atlı birliğimizin 
de yer almasını sağlayarak, biz de bu mirasın yaşatılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 

At konusundaki kültürel birikimimizin, sanatçı gözüyle yeni nesillere aktarılması çabası 
ise, ayrıca takdire şayandır. 

Milletimiz için hem maddi, hem de manevi yönü olan müstesna bir varlık konumundaki atı, 
sanatın estetik imkânlarıyla yorumlayan Süleyman Saim Tekcan Hocamıza şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Gerek eğitimci kimliği, gerek resim, özgün baskı ve diğer görsel alanlarda ortaya koyduğu 
eşsiz eserleri ile sanat alanına önemli katkılar sunan, görsel sanatlar alanında ülkemizin 
önde gelen ustalarından olan Süleyman Saim Tekcan’ın, Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesinde düzenlenen “AT’NAĞME” sergisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Eserin gravürlerini hazırlayan Süleyman Hocamız ile metninden hattına, tezhibinden 
cildine kadar tüm safhalarında emeği geçen kültür-sanat insanlarımızın her birini tebrik 
ediyorum. 

Köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmeyi sürdüreceğiz. 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Cumhurbaşkanı

FO R E W O R D 

In the epic Book of Dede Korkut, Bamsı Beyrek was thrown in dungeon from where he 
called out to his horse, which had stood by in wait for him for 16 years as below: 

“If I didn't call you horse
I would call you brother
but you are even closer than my brother”

We know that there are 180 different equine terms covered in Kâşgarlı Mahmud's Dîvânu 
Lugâti't-Türk (Turkish Dialects Dictionary). 

It is known that the horse, which had accompanied our Holy Prophet Muhammad on his 
Miraj (Ascension) journey, holds an exceptional place in our civilization.

We endeavor to contribute to the preservation of this heritage by ensuring that an 
equestrian unit is also included in the official welcoming ceremonies for the Heads of 
State visiting our country. 

The effort to pass on our accumulated cultural heritage of horses to future generations 
through the eyes of the artist is further praiseworthy. 

We would like to express our gratitude to our Master Süleyman Saim Tekcan, who 
interpreted the horse - an exceptional creature for our nation with both its inherent 
material and spiritual aspects  -  through aesthetic possibilities of art. 

Süleyman Saim Tekcan is one of the most prominent master artists of visual arts in our 
country, who made substantial contributions to the field of art considering both his 
educator identity and unique works of art in painting, original printmaking, and other 
branches of visual arts. I hope the "AT'NAĞME" exhibition organized at the Nation's 
Library of the Presidency will bode well for the future.

I congratulate our Master Süleyman, who prepared the etchings in the art book, and also 
each and every of our culture and art people - those who contributed to all preparation 
stages from text to calligraphy, from illumination to bookbinding. 

We will continue to build our future by embracing our roots, history and culture. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
President
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Bİ R  S A NAT Ç I N I N 
A R KA İ K  İ Z L E R İ

Süleymannâme'den At’Nağme’ye Süleyman Saim Tekcan 

Erkan Doğanay / Küratör

Süleyman Saim Tekcan yoğun sanatsal üretimi, eğitimci yönü ve Türkiye’de özgün baskı resminin gelişimine 
olağanüstü katkılarıyla sanat ortamında önemli yeri olan bir sanatçıdır. Hakkında bir yazıda okuduğum 
“baskı virtüözü” nitelemesinden anlaşılacağı üzere adı her ne kadar belleklerde özgün baskılarıyla yer etmiş 
olsa da uzun sanatsal üretim sürecinde desen, yağlı boya, akrilik, sulu boya gibi farklı resim malzemeleriyle 
iki yüzeyli yapıtlar ve mermer, taş, bronz gibi farklı materyallerle de heykeller çalıştı. Yetiştirmiş olduğu 
çok sayıda öğrencisi ile sanat ekseninde süregelen diyaloğu, paletindeki renk ve malzeme zenginliği ve de 
ayrıca insani ilişkileri ile aslında gerçek manada çağımıza uygun çok yönlü bir “maestro”dan bahsetmeye 
çalışacağım. Sanat yaşamında altmış yılı geride bırakmış olmasına rağmen halen çalışmalarına ilk günkü 
heyecanıyla devam eden sanatçının sanırım bu karakteristik özelliği onu üretken kıldığı gibi bedensel ve 
ruhsal açıdan da diri tutan yaşam enerjisinin asıl kaynağını oluşturmakta. 

Çalışmalarının ana unsurlarını yaşadığı çevre, doğa, Anadolu ve Anadolu uygarlıkları, Sümer, Hitit, Selçuklu 
ile Osmanlı sanatının karakteristik biçimleri oluşturur. Sanatçı kendine özgü stilizasyonu ile geçmişten 
bugüne taşıdığı figürlere bir “kimlik” kazandırmış ve bu verileri evrensel sanat ölçütleri içinde ifade etmiştir. 
Bunların başında da “At’Nağme” projesinin de ana konusunu oluşturan “at” figürleri gelmektedir. Sanatçının 
hat sanatının kaligrafik düzeni ve estetiği ile birleştirdiği at figürlü çalışmaları görsel bir imzaya dönüşmüştür. 

Bilindiği gibi at figürü geçmişten günümüze Türkler için ayrı bir öneme ve yere sahiptir. Tarih boyunca duvar 
resimlerinden, mezar taşlarına, minyatürlerden çağdaş sanata, halk hikayelerinden beyaz perdeye varıncaya 
dek sanatın farklı disiplinlerinde ve yaşamın gerçekliği içinde oldukça yer edinmiş bir canlıdır. Atlar, Süleyman 
Saim Tekcan’ın da sanat hayatının önemli bir kısmında ön plana çıkmış ve geleneksel değerlerle yoğrularak 
evrensel sanat ilkelerinde vücut bulmuştur. Tekcan’ın ailevi köklerine dair kazıları yapmaya başladığımızda 
onun sanatsal arketip kodlarına da girmeye başlarız. Karadeniz’de doğup büyüyen sanatçının babaannesi Lale 
Sümbül Hanım, adı o bölgede efsaneleşmiş Çerkez bir ailenin kızıdır. Lale Sümbül Hanım, çok iyi at binen, 
güçlü, yetenekli, cesur bir kadındır. Babaannesini tarif edecek herhangi bir fotoğraf ya da görsel bir belge 

TH E  A R C H A I C  T R AC E S 
O F  A N  A R T I S T

Süleyman Saim Tekcan - from Süleymannâme to At’Nağme

Erkan Doğanay / Curator

Süleyman Saim Tekcan is an artist who holds a prominent place in the art scene given his prolific artistic 
life, his role as an educator and his unique contributions to the development of original printmaking in 
Türkiye. He was defined as a "printmaking virtuoso" in an article I had once read about him, and as clearly 
seen from this expression as well, it is his original prints which has entrenched the artist's name in memory. 
But his long period of artistic production process also encompassed a wide variety of materials ranging from 
pattern, oil paint, acrylic, and watercolor in his two-surface works of painting to marble, stone and bronze 
in his sculptures. I will attempt to talk about a multi-faceted “maestro” befitting the times in the strict sense 
of the word, considering his ongoing art-centered conversations with many of his students, his rich color 
palette and materials along with his interpersonal relationships. Although he left behind sixty years in his 
artistic life, he still continues to produce his art as freshly enthusiastic as the first day, which I think is a 
characteristic feature of the artist. This is also the main source of his life energy that keeps him nourished 
both physically and spiritually, as well as making him artistically productive.

The major elements of his works consist of his environs, nature, Anatolia and Anatolian civilizations, and 
the distinctive forms of Sumerian, Hittite, Seljuk and Ottoman art. Through his unique stylization, the artist 
has given "identity" to figures by bringing the past to the present, and expressed the data compiled in view 
of the universally recognized criteria for art. There is a significant predominance of "equine" figures in his 
artworks, which also served as a basis for the "At'Nağme" project. Created through a blend of structural order 
and aesthetics of calligraphy art, horse figures have become a visual signature of the artist in time.

As is known, the Turks have always attached great significance and place to horse figures from the past to 
the present. The horse is creature that has established a firm presence in the reality of life and in different 
disciplines of art so far, spanning from mural paintings to tombstones, from miniatures to contemporary art, 
and from folk tales to the cinema. Horses had been of great importance in a considerable portion of Süleyman 
Saim Tekcan's artistic life as well, and intertwined with traditional values, they embodied in compliance 
with the universal principles of art. When exploring further into Tekcan's family roots, we begin to discover 
his artistic archetype codes as well. The artist was born and raised in the Black Sea region. His paternal 
grandmother, Lale Sümbül Hanım, was the daughter of a legendary Circassian family in the vicinity. Lale 
Sümbül Hanım was a strong, talented and brave woman, also an excellent horseback rider. Unable to find 
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bulamayan sanatçı, çocukluğundan itibaren ona dair bütün bilgi ve aktarımları babası ve yakın çevresinden 
dinleyerek büyür. Hatta sanat eğitimi aldıktan sonra ilk iş olarak babası ve halasının yüzlerini yorumlayıp 
Lale Sümbül Hanım’ın portresini çalışır. At ile ilk tanışıklığı çocukluğunda dinlediği bu anlatımlarla başlar. 

Trabzon’da geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından Süleyman Saim Tekcan, 1958 ile 1961 yılları 
arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde sanat eğitimini alır. Burada Refik Ekipman, 
Hidayet Telli, Şinasi Barutçu gibi dönemin pek çok önemli hocası ile çalışma şansı yakalayarak sanat hayatına 
başlar. Tekcan, sanat yaşamında önemli bir üretim biçimi olarak yoğunlaşacağı ilk özgün baskı denemelerini 
de bu yıllarda gerçekleştirir. O dönem yoğunlukla çalışmış olduğu Karadeniz’in folklorik konularını serigraf 
baskılarla çoğaltıp kartpostallara dönüştürür. Bu baskılardan biri Tekel’in “Horon Çayı” adı ile ürettiği çay 
kutusu üzerine, birkaçı da “Trabzon Tarihi” adlı bir kitabın kapağına basılır. 1961 yılında Artvin’de başlayan 
ardından Erzurum ve Trabzon’da devam eden eğitimcilik serüveni 1968’de, Marmara Atatürk Eğitim Enstitüsü 
ile İstanbul’a taşınır. 
 
Anadolu kültürünün estetik değerleri 1970’lere dek sanatının yegâne kaynağını oluşturur. Bu süreçte 
çalışmaları stilize edilmiş̧ figür ağırlıklı, yalın ve sade kompozisyonlardır. Yağlı boya, sulu boya, akrilik 
çalışmalarının yanı sıra ahşap ve seramik duvar rölyefleri tekniklerini de kullanmaya başlamış olsa da 
sanatçı o dönemlerde üretim ve malzeme çeşitliliği ile tüm sanat yaşamına damgasını vuran ve onun sanatçı 
kimliğinde en önemli yeri olan özgün baskıyı bir tarz olarak kullanmayı yoğunlukla tercih eder. 1970’lerin 
başında baskı teknikleri üzerine eğitim ve incelemelerde bulunmak için Almanya’ya giden sanatçının oradaki 
çalışmaları sanat yaşamına ve eğitimciliğine yeni bir boyut kazandırır. Almanya dönüşü Marmara Atatürk 
Eğitim Enstitüsü’nde baskı atölyeleri kurar ve serigrafi, gravür, litografi dersleri vermeye başlar. Edindiği 
bilginin aktarımı ve özverisi bu kurumla sınırlı kalmaz. Tekcan, Anadolu’nun çeşitli eğitim kurumlarında 
serigrafi, litografi ve gravür çalışmalarının gerçekleştirilmesi için atölyeler oluşturur ya da oluşturulmasına 
yardımcı olur. 

Burada önemli bir detaya vurgu yapmak gerekir; 1970’li yıllar, Türkiye’de özgün baskının diğer sanat dalları 
yanında ağırlığını daha fazla hissettirdiği ve önem kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde Süleyman Saim 
Tekcan eğitimcilik yaptığı kurumlarda oluşturmuş olduğu baskı atölyeleri dışında radikal bir karar vererek 
kendisine ait ilk baskı atölyesini 1974 yılında Kuyubaşı’nda açar ve kendi baskılarını üretmeye başlar. Bu 
atölyeyi ilk kurduğunda, Tekcan sadece kendi gravür ve serigrafi çoğaltmalarını yapmayı amaçlamış olsa 
da burası zamanla sanatçıların buluşma adresine dönüşür. Nurullah Berk, Cihat Burak, Avni Arbaş, Emin 
Barın, Nedim Günsür, Özer Kabaş, Devrim Erbil, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş ve daha pek çok sanatçı bu 
atölyede bir yandan baskılarını üretirler, bir yandan da sanatsal sohbetlerin, toplantıların yapıldığı kolektif 
bir mekâna evrilir.

Kuyubaşı adresinde başlayan baskı atölyesi sonrasında Söğütlüçeşme’ye ve son olarak da 1984 yılında 
Çamlıca’ya taşınır. Buradaki atölye 2004 yılında IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi)’ya dönüşerek bu 
alanda daha kompleks çalışmaların üretildiği ve aynı zamanda dünya ölçeğinde bir müzenin de içinde yer 
aldığı kalıcı mekanına kavuşur. 

any photograph or visual document depicting his paternal grandmother, the artist grew up collecting all the 
information about her through narrations from his father and his immediate circle. Upon completion of his 
art education, the first thing he did was to trace back the genetic effects on facial features that his father 
and aunt had inherited from parents prior to his work on the portrait of Lale Sümbül Hanım. The family 
narratives he used to listen to in the childhood would mark his first acquaintance with horses. 

After his years of childhood and youth in Trabzon, Süleyman Saim Tekcan received art education at Ankara 
Gazi Education Institute's Department of Painting from 1958 to 1961. As taking the first steps into his 
artistic life, he had the opportunity to work with many distinguished teachers of the period, such as Refik 
Ekipman, Hidayet Telli and Şinasi Barutçu. These years also coincide with Tekcan's early artworks of original 
printmaking, which he would focus on as a significant form of his artistic production later on. He used to 
work intensively on folkloric themes of the Black Sea at the time, which he reproduced through serigraphy 
(silk screen) printmaking process and transformed into postcards. One of these prints was placed on the tea 
box produced by Tekel under "Horon Çayı" brand name, and a few others were on the cover of a history book 
titled "Trabzon Tarihi". His adventures as an educator, which started in Artvin in 1961 and continued in 
Erzurum and Trabzon respectively, would be relocated in Istanbul in 1968 under the roof of Marmara Atatürk 
Education Institute.

The aesthetic values of Anatolian culture had been the sole source of his artistic creation until the 1970s. 
During this period, his art pieces were stylized, figure-oriented, pure and simple compositions. He began 
to make use of wood and ceramic wall relief techniques in addition to oil painting, watercolor and acrylic 
works he had created in that particular phase. But, the artist mostly preferred producing original prints on a 
broad spectrum of art production processes and materials, which would leave its mark on his entire artistic 
life and on the artist identity. In the early 1970s, the artist headed to Germany for training and research on 
printmaking techniques. The time period he had temporarily lived abroad helped him add a new dimension 
to his artistry and to his role as educator. Upon his return from Germany, he established printmaking studios 
at Marmara Atatürk Education Institute, and started to give classes in serigraphy, etching, and lithography. 
Efforts to convey his acquired knowledge and also his devotion to work were not limited to this particular 
institution only. Tekcan himself set up or helped others set up serigraphy, lithography, and etching studios 
for practice purposes at several educational institutions across Anatolia.

An important detail should be emphasized at this point; The 1970s was a time period in which original 
printmaking art had outweighed other forms of art and gained significant ground in Türkiye. In addition to 
printmaking studios he established in the institutions he served as educator, Süleyman Saim Tekcan took a 
radical decision and opened his first printmaking studio in Kuyubaşı in 1974 to give a start to his own prints 
production. Tekcan merely intended to reproduce his own etching and serigraphy prints, but the studio 
became a meeting point for a diverse mix of artists in time. Nurullah Berk, Cihat Burak, Avni Arbaş, Emin 
Barın, Nedim Günsür, Özer Kabaş, Devrim Erbil, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş and many more used to 
come in the studio in order to produce their own prints. And so, it eventually evolved into a collective art 
space where lively group conversations and meetings on artistic topics were held.

The printmaking studio at Kuyubaşı first moved to Söğütlüçeşme and then in 1984 to Çamlıca. It was 
transformed into IMOGA later in 2004. Today, it is a permanent art space, which hosts more complicated 
artistic production processes and a world-scale museum.

Serving as educator at Mimar Sinan Fine Arts University from 1975 to 1998, the artist also held administrative 
positions as dean and department chair. Furthermore, he pioneered the establishment of etching, lithography 
and serigraphy studios at various institutions. 
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1975 ve 1998 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sürdürmüş olduğu eğitimciliğinin 
yanında dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi idari görevlerde de bulunan sanatçı bu kurumlarda da gravür, 
litografi ve serigrafi atölyelerinin kurulmasına öncülük etmiştir.  

Süleyman Saim Tekcan’ın çocukluğundan itibaren tutkuyla gözlemlediği ve 1980’li yıllardan sonra defalarca 
çizimlerini yaptığı atlar resimlerinde ana figürleri oluşturmaya başlar. Doğal betimlemelerinin yanı sıra 
plastik zenginlikler, çeşitlemeler arayan sanatçı atların yanında Osmanlı dönemi tuğraları, eski paraları, 
mühürleri ve eski yazıları da kullanır. 

“At’Nağme” adlı bu sergi projesi hazırlandığında Süleyman Saim Tekcan’ın çalışma kronolojisinin de tematik 
başlığını oluşturan atların kompozisyonlarına dahil olmasının sanatsal kodlarını ve atlara dair tarihsel ve edebi 
detayları ilerleyen sayfalarda Beşir Ayvazoğlu imzalı makalede okuyacaksınız. Bu metin, projenin görselle 
buluşan yazılı bölümlerinin de omurgasını oluşturmaktadır. “At’Nağme” ya da Beşir Ayvazoğlu deyimiyle 
“At’a ithaf edilen senfoni” başlığı altında hazırlanan sanat tarihimiz açısından önemli bir kilometre taşı 
olacak bu özel çalışmanın temelleri Süleyman Saim Tekcan’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
çalışmış olduğu yıllarda yakın dostu Emin Barın’ın kendisi için yazmış olduğu tuğra formundaki Süleyman 
Saim Tekcan imzalı istifidir. Türkiye sanat tarihinde ayrıcalıklı bir yeri olan hattat, kaligraf, mücellit, grafiker 
Emin Barın imzalı tuğra formu daha önce "Süleymannâme" kitabının da ortaya çıkmasının fikriyatını 
oluşturmuştur. 

Süleyman Saim Tekcan’ın imzasına dönüşmüş bir üretim biçimi olarak özgün baskı ile at figürlü çalışmalarından 
oluşan “At’Nağme” projesi için bütün çalışmalar ve detaylar yeniden hazırlandı ve özenle çalışıldı. İçerik 
ve malzemesi tamamen el işçiliği ile hazırlanan “At’Nağme” kitabının düzeninde yine Emin Barın hattı ile 
yazılmış olan tuğra başlangıcı oluşturdu. Beşir Ayvazoğlu imzalı metin Süleyman Saim Tekcan’ın at desen 
ve resimlerinin özgün baskıları ile birleştirilerek ortaya çıktı. Metni “Hahne Mühle” kağıtlara gelenekli 
sanatların hattat, kaligraf, tezhip ve mücellit ustaları aktardı. Sayfaların ana metin akışları ve kenarlarına 
kaligraf Bünyamin Kınacı Türkçe ve İngilizce olarak “At’Nağme” metnini yazdı. Hattat Levent Karaduman 
incelikli hat yazısını ekledi ve Dilek Yerlikaya da sayfaların tezhibini üstlendi. 

Ayrıca sevindirici olan kitabın el yapımı cildi ise bu projeyi bir vesile ile yine Emin Barın ile buluşturdu. Barın 
Cilt Atölyesi’ni yöneten Melike Kazaz 72x52 santimetrelik devasa boyutlardaki kitabın deri cildini çalıştı. Sergi 
alanı grafik tasarımlarını ve sergi kataloğunun planlamasını grafiker Timuçin Unan hazırladı. Çevirisinden, 
kaligrafik düzenlenmesine varıncaya dek büyük bir ekibin sergi hazırlığını üstlendiği “At’Nağme” projesinin 
her aşaması yazının başında da değindiğim Türk sanatının yaşayan “maestro’su” Süleyman Saim Tekcan 
rehberliğinde ilerledi. 

Bu projede birlikte çalışmaktan onur duyduğum başta çağdaş sanatımızın önemli ismi Süleyman Saim 
Tekcan’a, At’a dair tarihe not düştüğü makalesinden dolayı Beşir Ayvazoğlu’na, sergi alanı uygulaması için 
Şener Çardak’a; bu projenin ete kemiğe bürünmesini sağlayan Elvan Tekcan’a, “At’ın Tınısı/Armonisi” üzerine 
beste hazırlayan müzisyen Ayla Karacan’a ve bütün çalışma süreçlerini, koordinasyonu, video ve fotoğrafları 
takip edip hazırlayan Burcu Baltalı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, iyi seyirler diliyorum. 

Horses, which he had observed passionately since his childhood and depicted many times after the 1980s, 
began to appear as the main subject figures in his artworks thereafter. Apart from natural depictions, the 
artist was also in pursuit of plastic riches and variations of the composition. Therefore, he used Ottoman era 
tughras, old coins, seals and old scripts in addition to horse figures in his works of art. 

In Beşir Ayvazoğlu's article in the following pages, you will read about the artistic codes of Süleyman 
Saim Tekcan's inclusion of horses in his artistry, which also generated the thematic title of his artwork 
chronology during the preparations of “At’Nağme” exhibition. It additionally covers a series of historical 
and literary details regarding the horses. The article text constitutes the backbone of written parts of the 
project corresponding to the visuals as well. This special effort under the title of "At'Nağme" or, as Beşir 
Ayvazoğlu puts it, the "symphony dedicated to the horse" will be an important milestone in our art history. 
The groundwork for the project was laid by the tughra in stacked composition form, which was scripted by 
Süleyman Saim Tekcan's close friend Emin Barın for the artist during his years as instructor at Mimar Sinan 
Fine Arts University. The tughra form bears Emin Barın’s signature, a calligrapher in both Arabic and Latin 
scripts, bookbinding artist and graphic designer who holds a privileged place in the history of Turkish art. 
The tughra had also sparked the artist’s inspiration for his book on "Süleymannâme" published earlier.

A bevy of relevant artworks and details were revisited and worked elaborately during the preparations of 
"At'Nağme" project. It consists of original horse prints as an artistic production form that became the artist 
signature of Süleyman Saim Tekcan. The entire content of and materials used in the "At'Nağme" project are 
completely handcrafted. The tughra in Emin Barın's calligraphy constitutes the introduction section in the 
book layout. The article text by Beşir Ayvazoğlu was integrated with Süleyman Saim Tekcan's original prints 
of horse patterns and paintings. It was placed on “Hahnemühle” fine art papers by the masters of traditional 
arts, including calligraphers of Arabic and Latin scripts, illuminators, and bookbinding artists. Bünyamin 
Kınacı scripted “At’Nağme” content both in Turkish and English and placed the text flow both in the page 
panels and in the border margins. Calligrapher Levent Karaduman added the fine calligraphy script, and 
Dilek Yerlikaya did the illumination to decorate the bonded pages.

What is further pleasing is the fact that the handcrafted binding of the book made the occasion for bringing 
this project together with Emin Barın once again. Melike Kazaz, the director at Barın Print and Binding 
Studio, worked on the leather binding of the giant book in size of 72x52 cm. Graphic designer Timuçin 
Unan prepared the graphic designs of exhibition space and the visual planning of exhibition catalogue. From 
the translated texts to their calligraphic arrangements, a great teamwork was involved in the preparations 
of "At'Nağme". Each and every stage of the project was carried out under the guidance of Süleyman Saim 
Tekcan, the living "maestro" of Turkish art as I noted at the very beginning of my statement.

My special thanks to Süleyman Saim Tekcan, a prominent name of our contemporary art whom I am honored 
to work with in this project; and also to Beşir Ayvazoğlu for his article presenting the significance of horses 
through a historical perspective; to Şener Çardak for the multimedia installation of exhibition space; to Elvan 
Tekcan, who made this project idea become reality; to Ayla Karacan, the musician who composed "Horse's 
Tune/Harmony"; and to Burcu Baltalı, who kept track of all the work processes, the coordination among 
parties involved, and the flow of videos and photographs during the preparations of the project. I hope you 
enjoy the exhibition.
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Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

You, thoroughbred steed, 
just mind yourself and gallop!

If you drop dead from fatigue, shame on the mare 
that gave birth to you!

Necip Fâzıl Kısakürek



22 23



24 25

AT ’ NAĞ M E
Beşir Ayvazoğlu

BİR Karadeniz çocuğu olan ressam Süleyman Saim Tekcan, çok sevdiği Karadeniz’in kendine has havasını 
teneffüs edebileceği, İstanbul’a yakın, fakat şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzakta bir kır evi hayal 
ediyordu. 1980’lerin sonlarında bu hayalini gerçekleştirmek için Beykoz’un ötelerinde, Riva civarında uygun 
bir yer ararken büyük at çiftlikleriyle karşılaştı. Bu çiftlikler, sanatçıları himaye etmesiyle tanınan büyük bir 
sanatseverin, Abbas Halim Paşa’nın oğulları Abbas ve Halim Beylere aitti. O tarihte hayatta olan Halim Bey’le 
tanışarak dostluk kuran Süleyman Bey, hafta sonlarını onun atları arasında geçirmeye ve bütün hareketleri 
başlı başına bir ‘estetik’ olan bu olağanüstü güzellikteki mahlûkları desenlerine taşımaya başladı. Aslında 
atlara hiç de yabancı sayılmazdı; çok iyi bir binici olan babaannesiyle ilgili hikâyeleri babasından çok 
dinlemiş, kendisi de küçük yaşlardan itibaren at binmeye başlamıştı.

Güzel başlarını önce Süleyman Saim Bey’in yağlı boya resimlerinde gösteren atlar, 1987 tarihli serigrafilerde 
de (“Atlar ve Atlılar”) kadim Anadolu medeniyetlerine has çeşitli sembollerle birlikte nefes alıp vermeye 
başladılar. İstanbul’da 1988 yılında açtığı ilk kişisel sergisinde (“Bizim Kültürümüzden”) ilk at figürlerini 
sanat dünyasının dikkatine sunan Süleyman Saim Bey, sanatı için yeni bir çıkış yolu bulmak amacıyla Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde Hünername ve benzeri minyatürlü eserleri özel izinle incelerken eski nakkaşların atlara 
özel bir ilgi duyduklarını fark etmişti; öyle ki Osmanlı minyatürleri, at figürleri çekilip alındığı takdirde 
boşalacak gibiydi. 

Süleyman Saim Bey, atlarla daha fazla haşir neşir olabilmek için 1990 yılında Riva sahilinde bir çiftlik evi 
yaptırdı. Atlar, sadece hayatını değil, imaj dünyasını, dolayısıyla sanatını kuşatmaya, karakalem desenlerinde, 
tuvallerinde, baskılarında, rölyef ve heykellerinde boy göstermeye başlamıştı. Ne zaman bir resim yapmak 
için tuvalinin yahut heykele dönüştüreceği bir malzemenin başına geçse Riva’nın yeleleri rüzgârda savrulan 
dipdiri atları güzel başlarını uzatıp köpük köpük taşıyor, tarihimizin derinliklerinden güzel haberler 
getiriyorlardı. 

As a child of the Black Sea, the artist Süleyman Saim Tekcan had dreamed of a country house in the vicinity 
of Istanbul, but far from its clatter and crowds – a place where he could breathe in the unique air of the 
Black Sea that he loved so much. In the late 1980s, he came across large horse farms in the area of Riva in 
the Beykoz district while looking for a suitable property to realize his dream. These farms belonged to Abbas 
and Halim Bey, who were sons of Abbas Halim Pasha, a great art lover and patron of artists. Having met and 
made friends with Halim Bey, who was alive back then, Süleyman Saim Tekcan began to spend weekends 
mingling with his horses. And so, he began to mirror these immensely beautiful creatures moving with a 
unique ‘aesthetic’ appeal to his pattern drawings. He was in fact pretty familiar with horses. He used to listen 
to many stories his father told about his grandmother, who was once a superb horseback rider, and he himself 
began to ride horses from an early age.

Horses first showed their beautiful heads in the oil paintings of Süleyman Saim Tekcan, and later began to 
breathe in the 1987 serigraphs “Atlar ve Atlılar” (Horses and Horsemen) with various symbols unique to ancient 
Anatolian civilizations. Süleyman Saim Tekcan introduced the first horse figures he had created to the art 
world in his first solo exhibition “Bizim Kültürümüzden” (From Our Culture) held in Istanbul in 1988. In pursuit 
of taking his art in a new direction, he conducted a close examination of Hünername (The Book of Skills) and 
some miniature works at the Topkapı Palace Museum on special permit. It was at that time that he had 
noticed that miniaturists showed a keen artistic interest in horses. So much so that the Ottoman miniatures 
would seem devoid of content if the horse figures had been entirely removed from the composition.

Süleyman Saim Tekcan had a farmhouse built on the Riva coast in 1990 to spend more time with horses. 
Horses gradually began to encompass not only his life, but also his world of images and therefore his art, 
appearing more in his charcoal drawings, canvases, prints, reliefs and sculptures.  Whenever he stood gazing 
his canvas to paint or any material that he would eventually shape into a sculpture, Riva’s vigorous horses 
would emerge and crane their beautiful heads forward with manes blowing in the wind. They would rise in 
an ebullient mood like foaming waves and as the bearers of good news from the depth of our history.

A large number of patterns compiled from Riva horses in motion marks the beginning of Süleyman Saim 
Tekcan’s fascinating adventure with horses, which still continues today. Such an adventure inevitably led 
him to read and ponder on both the role of horses in the history of civilization, as well as on their place in 
Turkish history and culture.

A magnificent cultural heritage, which found its perfect expression in the Ottoman calligraphy, was conveyed 
to Süleyman Saim Tekcan’s world of aesthetics by the elegant horses of Riva.

SÜLEYMAN Saim, during his examination of miniature manuscripts in the Topkapı Palace Museum, had 
noticed that the Ottoman sultans were mostly depicted on horseback. Riding a horse was a sign of the sultan’s 
power and health. Whenever they set foot outside of the palace, they would definitely travel on horseback. 
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Hareket halindeki Riva atlarından devşirilmiş çok sayıda desen, Süleyman Saim Bey’in atlarla yaşadığı, hâlâ 
devam eden büyük macerasının başlangıcıydı. Bu macera onu ister istemez atların hem medeniyet tarihindeki 
rolü hem de Türk tarihi ve kültüründeki yeri hakkında okumaya ve düşünmeye sevk etti. 

Osmanlı’nın hat sanatında kusursuz ifadesini bulan muhteşem bir kültür mirası, Süleyman Saim Bey’in 
estetik dünyasına Riva’nın zarif atları tarafından taşınmıştı. 

SÜLEYMAN Saim Bey, Topkapı Sarayı Müzesi’nde minyatürlü yazmaları incelerken Osmanlı padişahlarının 
çoğunlukla at üzerinde tasvir edildiklerine dikkat etmişti. At üzerinde olmak padişahın kudretine ve sıhhatine 
işaretti. Saray’dan dışarı çıktıklarında mutlaka ata binerlerdi, başka bir vasıtaya binmeleri düşünülemezdi. 
Kanuni Sultan Süleyman, son seferi olan Sigetvar seferine ölümcül hasta olmasına rağmen atına binerek 
çıkmıştı. Has ahırında kendi atlarının dışında, savaş meydanlarında yelelerini dalgalandırmış, kişnemeleriyle 
düşmana korku salmış “gazi” atlara, mesela babası Yavuz’un Kula’sı ve dedesi Bayezid’in Müşaşaa’sıyla birlikte 
vezirlerinin Güllab, Kalun Boz, Ejder, Şakır, Saçlı Kır, Güzel Doru gibi isimler taşıyan kahraman atlarına ecelleri 
gelinceye kadar özenle bakılmıştı. Özel mezarlara gömülen atlar bile vardı. Hayatı gencecik yaşında trajik 
bir şekilde sona eren II. Osman, “Sisli Kır” ismini verdiği atını o kadar severdi ki öldüğünde Üsküdar Kavak 
Sarayı’nın avlusuna onun için bir mezar yaptırdı. Halk zamanla bu büyük mezarda bir at evliyasının yattığına, 
hatta sancılanan atların bu mezar etrafında dolaştırıldığı takdirde iyileşeceğine inanmaya başlamıştı. Kavak 
Sarayı, Selimiye Kışlası’na yer açmak amacıyla yıktırıldığı için Sisli Kır’ın mezarı da yok olmuş, fakat manzum 
mezar taşı kitabesi günümüze ulaşmıştır:

Zıll-ı Hak Hazret-i Osman Han’ın
Sisli Kır nam atı öğülmüşdür
Emr-i Yezdan ile mevt irişicek
Bu makam içre o gömülmüşdür1

Atalarımız, sırtlarında ufukları aştıkları can yoldaşlarına hiç şüphesiz güzel isimler verirlerdi. Ama ne yazık 
ki hayatları at sırtında geçen Yıldırım Bayezid, II. Murad, Fatih ve Kanuni gibi padişahların bindikleri cins 
atlara hangi isimleri verdikleri –kayıtlara geçmediği– için bilinmiyor. Yavuz’un atlarından biri Karabulut 
ismini taşıyordu. IV. Murad’ın atlarına gelince... Şair Nef’î sayesinde onun atlarından birçoğunun isimlerini 
biliyoruz: Padişah simalı Bâd-ı Saba, anka ve hüma kuşlarından hızlı uçan Tayyar, sıçradığı zaman kızgın bir 
ejderhayı andıran Evren,  kanatlarını açtığından ankayı andıran Saçlı Doru, zarif ve hızlı hareketleriyle bir 
rakkasa benzeyen Mercan, dünyanın adeta kendisine dar geldiği Celali Yağızı, Mecnun’a Leyla’yı unutturacak 
güzellikteki iki Edhem (birbirine tıpatıp benzeyen iki Arap kısrağı)... “O cihanın süsü şahlar şahı”nın has 
ahırında birbirinden güzel başka atlar da vardır: Tuma, Kapıağası Dorusu, Cebeli Doru, Arslan Dorusu, Kayışoğlu 
Dorusu, Ağa Alcası, Şam Alcası, Aşkar, Dağlar Delisi, Sürâhî-i ser-efrâz...

1  Bu dörtlük, bugünkü dile şöyle çevrilebilir: “Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olan Hazret-i Osman Han’ın Sisli Kır’ı 
övülmüş bir attır. İlahi emirle ölüm erişince bu makama gömülmüştür.” 

Any other method of transport was beyond imagination. Despite being terminally ill, Kanuni Sultan Süleyman 
(Suleiman the Magnificent) was still on horseback when he waged his last campaign, Szigetvár. In addition to 
his own horses, there were also ‘veteran’ horses in the imperial stable (has ahır) tended with care until their 
death. With their manes blowing in the wind and their loud neighs echoing in the battlefields, they would 
have the enemy shivering with fear while at full gallop. Those included his father Yavuz’s horse Kula and his 
grandfather Bayezid’s Müşaşaa along with his viziers’ heroic horses named Güllab, Kalun Boz, Ejder, Şakır, Saçlı 
Kır, Doru, etc. There were even some horses placed in special burial sites. Sultan Osman II, whose life ended 
tragically at an early age, was deeply fond of his horse named “Sisli Kır” (Misty Grey). So much so that when 
his horse died, the sultan had a solitary grave for him built in the courtyard of Üsküdar Kavak Palace. As 
time went by, many people came to believe that a saint horse lay under that big tombstone, and that if horses 
suffering from aches were walked around it, they would be healed. The Kavak Palace was later demolished 
to make room for the Selimiye Barracks, and so was the tomb of Sisli Kır, but the epitaph in verse on the 
headstone has survived to the current day:

God’s Shadow on Earth and His Imperial Majesty Osman Khan’s Sisli Kır
Was honored here with the words of praise
When death has come for him by the divine order, he was buried in this resting place1

Our ancestors would no doubt give beautiful names to their dear companions on whose back they crossed the 
horizons. But unfortunately, although the sultans like Yıldırım Bayezid, Murad II, Fatih and Kanuni spent a 
lifetime on horseback, the names of their thoroughbred steeds are still not known due to the unavailability 
of written records. One of Yavuz’s horses was named Karabulut. As for Murad IV’s horses, we know the 
names of many of them today thanks to poet Nef’î: Bad-ı Saba with sultan’s face; Tayyar who ran like flying 
even faster than phoenix and huma birds; Evren like an angry dragon when leaping forward; Saçlı Doru like a 
phoenix with wings spread wide; Mercan  moving like a dancer with his elegant and quick steps; Celali Yağızı 
who kept straining the bridle as if the world was too small for him; and two Edhems (two coal-black Arabian 
mares looking exactly the same) that could even make Majnun leave his beloved Layla behind... There were 
many other horses each more beautiful than the next in the imperial stable of “the ornament of the world, 
the Sultan of Sultans” such as: Tuma, Kapıağası Dorusu, Cebeli Doru, Arslan Dorusu, Kayışoğlu Dorusu, Ağa Alcası, 
Şam Alcası, Aşkar, Dağlar Delisi, Sürâhî-i ser-efrâz...

One of the imperial horses whose name is known today is Sultan Abdülhamid II’s Ferhan2. His imperial stable 
was full of purebred horses, and he would take pleasure from giving away horses as a gift to loved ones. Semih 
Mümtaz tells the story of this swan-like elegant horse among other at great length in his book “Tarihimizde 
Hayal Olmuş Hakikatler” (Truths in Our History That Became Dreams - 1948).

1  This quatrain can be translated into modern language as follows: “Sisli Kır is a lauded horse of His Imperial Majesty Os-
man Khan, the God’s Shadow on Earth. He was placed here in this burial site when his time of death had come by the divine order.”

2  The name Ferhan means cheerful, joyous.
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İsmi bilinen sultani atlardan biri de has ahırı en iyi cinslerden atlarla dolu olan ve sevdiklerine at hediye 
etmekten zevk duyan Sultan II. Abdülhamid’in Ferhan’ıdır.2 Semih Mümtaz, Tarihimizde Hayal Olmuş 
Hakikatler (1948) isimli kitabında bu kuğu zarafetindeki atın hikâyesini uzun uzun anlatır. 

Bağdat civarında, bir mera meselesi yüzünden iki Arap aşireti arasında ihtilaf çıkar ve gerginlik bir süre 
sonra silahlı çatışmaya dönüşür. Bağdat Valisi Müşir Rauf Paşa, bunu haber alınca derhal müdahale ederek 
çatışan kabilelerin şeyhlerini barıştırmak için huzuruna davet eder ve meselenin aslını, bu arada çatışmada 
yaşananları öğrenir. Eneze aşireti şeyhinin ortanca oğlu, çatışma sırasında vurulup ağır bir biçimde 
yaralanarak atından düşmüştür, fakat çok şanslıdır; cins ve sadık atı, onu ağzıyla belinden yakalayarak tırısa 
kalkar ve kendi aşiretinin bulunduğu tarafa ulaştırır.  Rauf Paşa’nın bu hadiseyi ve atın fedakârlığını telgrafla 
bildirdiği Sultan II. Abdülhamid, cevabî telgrafında meselenin çözüme kavuşmuş olmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ettikten sonra bu atın kendisine hediye edilip edilemeyeceğini sorar. Paşa, padişahın 
arzusunu bildirince, Eneze şeyhi bunu aşireti için bir lütuf olarak kabul edeceğini belirterek bu çok genç ve 
süt gibi beyaz atı kendi eliyle Rauf Paşa’ya teslim edecektir, hem de şeceresi ve koşum takımlarıyla birlikte... 

Ferhan’ın güzelliğine doyulamadığını söyleyen Semih Mümtaz, onu ilk defa çocukluğunda Yıldız’daki saat 
kulesinin önünde gördüğünü ve o gün süvarisinin cuma selamlığından Saray’a dönen Sultan Abdülhamid 
olduğunu söylüyor. İmrahor Paşa, Saray tabiriyle “teşrîf-i şâhâne” vaki olacağı zaman hünkârın ata mı, arabaya 
mı bineceği bilinmediği için bir iki arabayla birkaç at hazırlatırmış. Padişah göründüğü zaman paşalardan 
hademelere kadar herkes hareketlendiği halde Ferhan yerinden kımıldamaz, başını hafifçe döndürüp 
padişahın geleceği tarafa bakar, onun binek taşına yöneldiğini görünce kendisini tercih ettiğini anlar ve 
derhal belini eğerek kulaklarını diker, başını geri çevirip padişaha bakar ve kişnermiş. Sultan Abdülhamid, 
eyere yerleşir yerleşmez bu edalı hallerine bayıldığı Ferhan’ı uzun uzun okşar severmiş.

Ferhan’ın seyisleri tarafından el bebek gül bebek bakıldığı Yıldız Sarayı has ahırında, yıllar sonra (2001) 
ona benzeyen nefis atlardan devşirilmiş imajların devindiği gravürler arz-ı endam edecektir; tuğralar, hatlar, 
Osmanlı para ve mühürleri kullanılarak göz alıcı plastik zenginlikler kazandırılmış atlar... Serginin ismi 
“Atlar, Hatlar ve Süleymannâme”...

ATLAR olmasaydı büyük mesafeler kat edilemez, imparatorluklar kurulamaz, kültürler farklı coğrafyalara 
taşınamazdı. Atlar sadece insanları değil, onlarla beraber kültürleri de uzak iklimlere taşıyordu. Atlı 
göçebelerin en vahşileri olan Moğollar, bir yandan medeniyetleri imha ederken bir yandan da büyük bir 
imparatorluk kurmuş, hâkim oldukları uçsuz bucaksız coğrafyalarda seyahat emniyetini sağlayarak ticaret 
kervanlarıyla kültürlerin buluşmasını hızlandırmışlardı. Atalarımız da Avrupa’nın içlerine at sırtında 
uzandılar. 

2  Ferhan, neşeli, sevinçli anlamına gelir.

In the vicinity of Baghdad, two Arab tribes get in dispute over a pastureland issue and the escalating tension 
between them results in an armed conflict after a while. When the Governor of Baghdad, Müşir Rauf Pasha, 
hears about the situation, he steps in immediately and invites both sheikhs of the tribes to his office in order 
to smooth things out with each other. So, he learns more about the cause of conflict and things happened 
during the conflict. Meanwhile, the son of the Anazah (Eneze) tribe sheikh gets badly wounded and falls 
off his horse. He is very lucky though. His loyal and purebred horse grabs him by the waist with his mouth 
and trots over to where his tribe members are stationed. Rauf Pasha sends a telegraph message to Sultan 
Abdulhamid II informing him about the details of the incident and the horse’s self-sacrificing act. In his 
telegraphic reply, the Sultan expresses his appreciation that the issue has been finally resolved. He then asks 
whether or not that particular horse could be presented to him as a gift. When the Pasha conveys the Sultan’s 
message, the Anazah sheikh says that he would accept his request as a blessing for his entire tribe. And, he 
hands over that very young and milky white horse to Rauf Pasha along with its full pedigree and harness set...

In his account that no one could get enough of Ferhan’s beauty, Semih Mümtaz recalls he saw the horse 
for the first time right in front of the clock tower in Yıldız when he was a child. The rider on horseback 
that day was Sultan Abdülhamid, returning to the Palace after he attended Friday prayers and the greetings 
procession. Imrahor Pasha would prepare one or two horse carriages and a few horses for use since it was 
unclear which one the sultan was going to prefer riding when “His Imperial Majesty would grace them 
with his presence” in palace language (teşrîf-i şâhâne). Everyone on the premises of the palace from pashas 
to servants would fidget around when the sultan showed up, but Ferhan used to stay put. He would turn his 
head slightly and look in the direction where the sultan was approaching. When he saw the sultan heading 
for the mounting block, he would come to realize that he was the one preferred among others. Then he would 
immediately bend his waist, prick his ears, turn his head back and give a neigh while gazing at the sultan. 
Sultan Abdulhamid grew fond of such a charming attitude, so as soon as he mounted the saddle, he would pet 
Ferhan with gentle strokes for quite a while.

Years later (2001), etchings with moving equine depictions compiled from gorgeous horses like Ferhan would 
make an appearance in Yıldız Palace’s imperial stable, where Ferhan had once been coddled by the stablemen. 
The horses were given a spectacular plastic richness by using tughras, calligraphies, Ottoman coins and 
seals... The title of the exhibition was “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” (The Horses, Ottoman Calligraphy and 
Süleymannâme)... 

WITHOUT horses, long distances could not have been overcome; empires could not have been established; 
and local cultures could not have been passed along from one geographical area to the other. Horses carried 
not only people, but also the elements of culture along with them to distant climates. The Mongols, the most 
barbaric horse-riding nomads, destroyed civilizations on the one hand, and on the other they established a 
great empire and accelerated bridging various cultures through increased travel safety for caravan trade in 
the vast geographical areas they once dominated. Our ancestors too reached out into Europe on horseback.

The horse is undoubtedly Asian; originating in Asia, and from there it spread to the world. It brought 
distances closer for all human beings around the globe, as well as becoming their closest companion and 
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At, hiç şüphesiz, Asyalıdır; Asya’dan dünyaya yayılmış ve bütün insanlık için uzakları yakınlaştırmış, insanın 
en yakın yoldaşı, arkadaşı olmuştur. Mitolojideki Centaure, yani belden yukarısı insan, alt tarafı at olan tuhaf 
yaratık, belki de korkunun çarpıttığı muhayyilelerde, atlarıyla bütünleşmiş bu savaşçıların görüntüsünden 
başka bir şey değildi. Kitab-ı Dede Korkud’daki “kardaş” ve “yoldaş” sözleri, insan-at ilişkisini çok doğru anlatır. 
Bamsı Beyrek’in atını överken söylediği sevgi dolu sözler, atla binicisinin zaman içinde nasıl bütünleştiğini 
göstermesi bakımından çok anlamlıdır: 

Açık açık meydana benzer senin alıncığın
İki şebçerağa benzer senin gözceğizin
İbrişime benzer senin yeleciğin
İki koşa kardaşa benzer senin kulacağın
Eri muradına yetirir senin arkacığın
At demezem sana kardaş derim kardaşımdan yeğ
Başıma iş geldi yoldaş derim yoldaşımdan yeğ

Bu içten gelerek söylenmiş sözler, atalarımızın atlarla ilişkisinin mahiyetine dair önemli ipuçları taşıyor. 
Dünyanın çok büyük bir kısmına asırlarca at sırtında hükmeden atalarımız, atlarının üzerinde meclis kurup 
tartışır, onların üzerinde yer, içer, uyurlardı. Evliya Çelebi’ye göre at “benî âdemin karındaşı” ve “eşref-i 
mahlûkat”tı.

At sadece minyatürlerin değil, şiirin de vazgeçilmeziydi. Divan şairleri “Rahşiye” türünde kasidelerle 
“Feresname” ve “Esbname” diye isimlendirilen eserlerde atları tumturaklı sözlerle överlerdi. Bu eserlerde 
atlardan, esb, tevsen, semend, rahş, şebdiz, sütûr, beydah, kümeysere, kuhayl, hisan, eblak, edhem, cevad, hedenk, 
kürenk, meşbûb, matıyye, kümeyt, leka’, cerûr, cehîz, zâyil gibi yüze yakın isimle söz edilirdi. Türkçede de at, iğdiş, 
tay, aygır, kısrak gibi çok sayıda kelime vardır.

Halk şairleri de atlı bir milletin çocuklarına yaraşır güzel sözler ve şiirler söylemişlerdir. Mesela Köroğlu şu 
dörtlüklerinde Bamsı Beyrek’le aynı dili konuşur:

Kır at demiş, cümlenizin başıyım
Elde gezdirirler gönül kuşuyum
Dar günlerde baş kurtaran kişiyim
Üstüme bir yiğit bindikten geri

İnişe gidince ceylan inişli
Yokuşa gidince keklik sekişli
Karakuş oyunlu bozkurt bakışlı
Kız yeleli, alma gözlü kıratım

comrade. Centaur in mythology is a strange creature with the upper body of a human and the lower body 
of a horse. And, in fear-distorted imaginations, it was perhaps nothing more than an integrated image of 
warriors with their horses. The human-horse relationship has been described very accurately by using words 
like “kardaş” (sibling) and “yoldaş” (comrade) in Kitab-ı Dede Korkud (The Book of Dede Korkut). The terms of 
endearment uttered by Bamsı Beyrek while praising his horse are very meaningful in that they reflect how 
the horse and its rider have become integrated with each other in time:

Your forehead is like a wide open space
Your eyes are like two glaring gemstones
Your mane is like strands of shiny silk
Your ears are like twin brothers
Your back compels man attain his heart’s desire
If I didn’t call you horse, I would call you brother, but even preferable to my brother
If in trouble, I would say, “something bad happened to me, comrade,” but even preferable to my comrade

These heartfelt words give significant clues about the nature of our ancestors’ special bonding with horses. 
Our ancestors, who had ruled a huge part of the world riding horses for centuries, used to assemble, have 
debates, wine and dine and sleep on horseback. According to Evliya Çelebi, the horse was “benî âdemin 
karındaşı” (the uterine brother of humankind) and “eşref-i mahlûkat” (the most honorable of all creatures created).

The horse was indispensable not only in miniatures but also in poetry. Divan poets praised the horses with 
pompous compliments in the literary works “Feresname” and “Esbname” using “Rahşiye” style of poetry (ode 
or elegy written for the horse). These works made mention of horses with nearly a hundred names like esb, tevsen, 
semend, rahş, şebdiz, sütûr, beydah, kümeysere, kuhayl, hisan, eblak, edhem, cevad, hedenk, kürenk, meşbûb, matıyye, 
kümeyt, leka’, cerûr, cehîz, zâyil. There are many words used in Turkish as well such as at, iğdiş, tay, aygır, kısrak.
Folk poets also sang beautiful verses and poems befitting the children of an equestrian nation. For 
example, Köroğlu uses the same language with Bamsı Beyrek in his following quatrains below:

I am the head of you all, said the grey horse
A heart’s bird cared for lovingly
The one helping people get out of troubled waters
As a man of courage mounts my back

I run downhill leaping forward like a gazelle
I ricochet uphill like a partridge
I am the grey horse, like a playful eagle and a grey wolf with stern look
With the mane like a girl’s hair and a pair of eyes like big apples

OUR first encounter with horses in the modern Turkish novel is Namık Kemal’s Cezmi. Namık Kemal had 
lived in Kars for a while due to his grandfather’s official duty. There he learned how to ride a horse and to 
throw jereed (cirit) from a man named Kara Veli Ağa. Kemal had his fictitious character Cezmi played the horse 
javelin game masterfully in Sultanahmet Square. Abbas Sayar’s Yılkı Atı tells the dramatic story of an old horse, 



32 33

MODERN Türk romanında atlarla önce Namık Kemal’in Cezmi’sinde karşılaşırız. Dedesinin görevi dolayısıyla 
çocukluğunda bir süre Kars’ta yaşayan ve orada Kara Veli Ağa adında birinden binicilik ve cirit oynamayı 
öğrenen Namık Kemal, kahramanı Cezmi’ye Sultanahmet Meydanı’nda büyük bir ustalıkla cirit oynatmıştır. 
Abbas Sayar’ın Yılkı Atı’nda, yaşlanınca sahibi tarafından terk edilen ve tabiatın vahşi şartlarında hayatta kalma 
savaşı veren Dorukısrak isimli atın dramatik hikâyesi anlatılır. Birçok romanında atlarla insanlar arasındaki 
ilişkileri ustaca anlatan Yaşar Kemal’in kahramanı İnce Memed’in doru atı ise Köroğlu’nun kıratına benzer. 

Şiire gelince: Yahya Kemal, Şehsuvar’ı Beyatlı şeklinde Türkçeleştirip soyadı olarak almış ve bazı şiirlerinde 
“çocuklar gibi şen” akıncı atalarının rüzgâr gibi atlarına binip “her yaz şimale doğru” bir koşu tutturduklarını 
anlatmıştır. Ahmet Haşim’e ölüm kan rengi bir süvari olarak gelir. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “At” şiirinde, 
zincirle bağlanmış yağız at, Millî Mücadele’de bir varoluş kavgası veren Türk milletini temsil eder; “asrın baş 
eğdi sandığı” bu at şaha kalkıp zincirlerini kırmış ve başı Allah’a kadar yükselmiştir. Nâzım Hikmet, “Davet” 
şiirinde Asya’nın içlerinden kopup geldiğimiz Anadolu’yu vatan yapışımızı üç mısrada büyük bir ustalıkla 
anlatır:

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim

Necip Fâzıl'ın “Müjde” şiirinde, birden bir dağın sırtında beliren atlılar gediklerden put şehrine girerler. 
Başka bir şiirindeki şu mısralar ise pek güzeldir:

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Necip Fâzıl, Namık Kemal gibi kanlı canlı atlarla da ilgilenmiş ve At’a Senfoni (1958) isimli sevimli bir kitap 
yazmıştı. Bu kitabında atları anlatırken Dede Korkud, Evliya Çelebi ve Köroğlu’yla aynı dili konuşan Necip 
Fâzıl, “Hayvan dünyasının ufku, yani en ileri unsuru, yani insana en yakın olanı da attır; çünkü tıpkı insan 
gibi ruhî bir hayata maliktir ve rüya görür,” diyor. Neler demiyor ki: “At, hayvan zarfı içinde, hayvandan başka 
bir şeydir”; “At, ebediyet fâtihi insanın göz ve estetik planında, bütün çizgileri, hareketleri ve kabiliyetleriyle 
en ihtişamlı kahramanlık sembolü”; “At, insanın tamamlayıcısı”; “Kalem gibi incecik dört ayak üzerinde, 
dünyanın en ahenkli gövdesi, en vezinli boynu ve en haşmetli kafası... Sonra bütün bunları birer imparator 
mantosu gibi bürüyen yağız, doru, al ve kır, pırıl pırıl kürkler... Şahane, şahane; sürmeli, tahrirli, akı görünen 
gözler... Zarafet tuğrası yele ve satvet arması kuyruk...”; “Dünün manivelâsı, vinci, motoru, treni, tayyaresi, 
telgrafı, tankı sadece attan ibaretken, bugün atta bu kıymetlerden hiçbiri kalmadı. Fakat biri hamal, öbürü 
prens, iki cepheye malik bulunduğunu kaydettiğimiz atta, makine ve fen terakkileri yalnız hamallık cephesini 
alıp götürmüş ve prenslik cephesini büsbütün çerçeveleyip değerlendirmiştir.”

Dorukısrak. He was abandoned by its owner to starvation and fought for survival in the harsh environmental 
conditions. Yaşar Kemal uses a skillful description of the human-horse relationship in many of his novels. His 
fictitious hero, İnce Memed, has a chestnut horse bearing a resemblance to Köroğlu’s grey equine. 

As for the poetry: Yahya Kemal translated Şehsuvar (excellent horse riding valiant) into Turkish as Beyatlı (Horse 
riding gentleman) and took it as his surname. In some of his poems, he told about his raider ancestors riding 
their thunderbolt horses as “merry like children” and galloping “northwards every summer”. To Ahmet Haşim, 
death comes as a blood-color cavalry. The enchained black horse in Faruk Nafiz Çamlıbel's poem “At” (The 
Horse) represents the Turkish nation that struggled for existence in the National War of Independence. It was 
“considered as bowed in submission by the contemporaries”, but suddenly, it reared up, broke loose from chains 
and craned its head skywards to Allah. In his poem “Davet” (Invitation), Nâzım Hikmet masterfully recites the 
journey we took from inlands of Asia to making Anatolia our homeland in the following three verses:

Like a mare running at full gallop with its head extended from Far Asia into the Mediterranean
This land is ours

In Necip Fâzıl’s poem “Müjde” (Glad Tidings), the horsemen suddenly appear on the ridge of a mountain and 
enter the city of idols through breaches in the wall. As for the following verses in his another poem, they are 
also strikingly beautiful:

You, thoroughbred steed, just mind yourself and gallop!
If you drop dead from fatigue, shame on the mare that gave birth to you!

Like Namık Kemal, Necip Fâzıl was also interested in vibrant horses and wrote a lovely book titled “At’a 
Senfoni” (A Symphony to the Horse - 1958). Using the same language as Dede Korkud, Evliya Çelebi and 
Köroğlu. While detailing horses in this book, Necip Fâzıl says: “A horse is the horizon line of the animal 
world, in other words, the most advanced element of it; it is also the closest creature to human beings because 
it has a spiritual life and dreams just like humans do.” He adds descriptively in abundance: “The horse is 
something enclosed in animal body, but goes far beyond that”; “Given all its lines, movements and abilities, 
the horse is the most magnificent symbol of heroism in the eye and aesthetic plan of human beings, who are 
the conqueror of eternity”; “The horse is an integral part of human beings”; “On four legs as thin as a pencil, 
there stands the most harmonious conformation  in the world, the most proportionate neck and the most 
majestic head... Then here comes the shiny horse coat in black, chestnut brown, red or grey colors just like 
an emperor’s mantle covering his entire body... Magnificent, so magnificent; and those eyes with kohl on the 
edges of its eyelids, the visible white and striped appearance of the iris... The mane is a tughra of grace, the 
tail is a crest of overwhelming power ...”; “The horse served as a lever, crane, engine, train, airplane, telegraph 
and tank in the past, but today, it holds none such service values anymore. As we noted earlier, however, 
the horse has two separate fronts – the one is porter and the other is prince. Technological advances in the 
machinery industry and sciences stripped away the porter’s front, but reframed the prince’s front, putting a 
higher premium on it.”
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Necip Fâzıl, gençliğinde, Ceyhan’daki memuriyeti sırasında yaşadığı derin bir buhrandan nefis bir Arap atı 
sayesinde kurtulur. Kendisine kızını vermek isteyen bir çiftlik sahibinden ödünç aldığı doru, alnı akıtmalı, 
ayaklarından üçü sekili, boylu boslu bir kısraktır, adı Cemile... Her akşam iki saat binişten sonra “masajını 
yapıp tuvaletini tamamladığı, ot yatağını hazırladığı ve suyunu, yemini en titiz temizlik şartlarıyla verdiği 
Cemile” artık onun hasta bakıcısıdır. Cemile’ye bakan o değil, ona bakan Cemile’dir. Ceyhan’da başlayan bu 
at sevgisi Necip Fâzıl’da zamanla bir tutkuya dönüşür ve At’a Senfoni doğar.

SÜLEYMAN Saim Bey’in Gazi Eğitim Enstitüsü yıllarından tanıdığı yakın dostlarından Hattat Emin Barın, 
bir gün Güzel Sanatlar Akademisi'ne elinde bir paketle çıkageldi. Pakette, “Süleyman Saim Tekcan” isminin 
eski harflerle tuğra formunda yazılı olduğu bir levha vardı. Osmanlı kaligrafisi, yani hat sanatı, Süleyman 
Saim Bey’in eserlerinde –tezhibini Rikkat Kunt’a yaptırdığı– bu tuğranın ilhamıyla yer almaya başlamış,3 
onlarca gravür, tuval resmi, rölyef, heykel ve Süleymannâme doğmuştu. 

Yıldız Sarayı has ahırında açılan “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” sergisinde sekiz özgün baskı, ayrıca 
250 x 135 cm. boyutlarında tuval bezi üzerine elek baskı tekniğiyle yapılmış ve hatlarla zenginleştirilmiş 
at figürleri yer alıyordu. Süleymannâme ise çok özel bir çalışmaydı. Klasik cilt sanatının büyük üstadı 
İslam Seçen gözetiminde öğrencisi Kâzım Hacımeyliç tarafından ciltlenen ve otuz gravürden oluşan sekiz 
Süleymannâme’de, gravürlerin estetik analizinin yapıldığı metin, Hattat Savaş Çevik tarafından Latin 
harfleriyle sanatlı bir şekilde yazılmıştı. Aynı metin, sayfa kenarlarında yine Savaş Çevik’in Nesih hattıyla 
“derkenar” olarak yer alıyordu. Tezhipler ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Sanatlar 
Bölümü öğrencilerinin Süleymannâme’ye katkılarıydı.

Modern sanatı, Osmanlı kitap sanatlarıyla buluşturarak şaşırtıcı bir senteze ulaşan ve sanatın büyülü 
dünyasında saltanatını kurarak atlarını zaferden zafere koşturan Süleyman Saim Bey’in Riva atlarıyla 
tanıştıktan sonra ürettiği bütün eserler, atlar için yazılmış bir başka senfoni ve benzersiz bir övgüdür. Dikkatle 
bakın, atların ve hatların ritmik hareketlerindeki müthiş müzikaliteyi hemen fark edeceksiniz. 

3  Ahmet Hamdi Tanpınar da yıllar önce Dîvânî yazıyla atlar arasında ilişki kurmuştu. “İstanbul’un Mevsimleri ve Sanatla-
rımız” başlıklı ünlü yazısında, divan kaleminden çıkan ferman ve berat gibi belgelerde kullanılan ve Devlet-i Aliyye’nin ihtişamını 
yansıtan bu yazı çeşidi hakkındaki şu cümlesi çarpıcıdır: “Dîvânî yazı daima bir süvari akınıdır, rüzgârda uçan tuğlar, bayraklar ve 
hücum, yürüyüş havası...” Bkz. Yaşadığım Gibi (haz. Birol Emil), Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1970, s. 120.

Necip Fâzıl survives a deep depression he sank into in early life during his civil service in Ceyhan, thanks to a 
beautiful Arabian horse. Her name is Cemile. She is a slim and lanky brown reddish horse with white facial and 
leg markings - a narrow stripe on the forehead and a sock-like ankle band on three of her legs. He had borrowed 
her from a farm owner who wanted to give away his daughter in marriage to him. After two hours of horse riding 
every evening, he would give the most hygienic care to her by grooming gently, laying the hay bed, feeding, and 
filling the water bucket meticulously. But now, it is Cemile’s turn to take over the caregiving job. He is not the 
one taking care of Cemile anymore, but instead, Cemile is the one to do so.  Necip Fâzıl’s love of horses, which 
he first developed in Ceyhan, turns into a passion in time, and finally, At’a Senfoni is born.*

CALLIGRAPHER Emin Barın is among the close friends of Süleyman Saim Tekcan, whom he became 
acquainted with from his years of study at Gazi Institute of Education. He showed up at the Fine Arts 
Academy holding a package in his hand one day. There was a plate attached to the package on which the 
name “Süleyman Saim Tekcan” was scripted in the old alphabet letters as it was in tughra form. Tekcan had 
Rikkat Kunt made the illumination art on it3. Thus, Ottoman calligraphy, that is, the art of calligraphy, began 
to emerge in the artworks of Süleyman Saim Tekcan who got inspired by that particular tughra. And next, 
dozens of engravings, canvas paintings, reliefs, sculptures and Süleymannâme were born one after another.

In the exhibition “Horses, Ottoman Calligraphy and Süleymannâme” held in the imperial stable of Yıldız 
Palace, there were eight original prints in addition to horse figures in dimensions of 250x135 cm that were 
created using silk screen printing technique on canvas cloth and enriched by calligraphy. As for Süleymannâme, 
it was a very special work of illustrated manuscript. It consisted of eight books with thirty gravures bound 
together decoratively. Kâzım Hacımeyliç, a student of İslam Seçen who was the grand master of classical 
bookbinding art, did the decorative binding of volumes under the supervision of Seçen himself. An aesthetic 
analysis of engravings in eight Süleymannâme books was artistically scripted by calligrapher Savaş Çevik 
on the text panel using Latin alphabet letters. The same text was placed in the page margin (derkenar) as 
border art, again decorated by Naskh (Nesih) calligraphy of Savaş Çevik. As for the illuminations, they were 
all contributions of Mimar Sinan Fine Arts University students from the Traditional Arts Department to 
Süleymannâme.

In all of his artworks created after he got acquainted with Riva horses, Süleyman Saim Tekcan reaches an 
amazingly impressive synthesis through a combination of modern art with the Ottoman book arts. And, he 
leads his horses to victory one after another by reigning in the magical world of art. Each piece of his art is 
a unique symphony and compliment dedicated to horses. Just take a careful look, and you will immediately 
observe the mesmerizing musicality in rhythmic movements of both the horses and calligraphies.

3  Ahmet Hamdi Tanpınar also associated Dîvânî script to horses years ago. In his well-known article titled “İstanbul’un 
Mevsimleri ve Sanatlarımız” (The Seasons of Istanbul and Our Arts), the following sentence about this form of calligraphic script in 
official papers signed by the Sultan and issued by the Imperial Council (Divan) is quite striking. Such documents as edict (ferman) 
and decree (berat) reflect the grandness of the Sublime Ottoman State (Devlet-i Aliyye): “Dîvânî calligraphic script is always a ca-
valry raid which creates an atmosphere of military march with flapping flags and banners in the wind...”  See: Yaşadığım Gibi (As I 
Lived – prep. by Birol Emil), Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları, Istanbul 1970, p. 120.
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Süleyman Saim Tekcan Tuğra İstifi
Hat: Emin Barın 

57x74cm

Süleyman Saim Tekcan Tughra Design
Khatt Scripter: Emin Barın

57x74cm
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İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022

Desenler
Drawings
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İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022
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İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022
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İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2022

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2022

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2021

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2021

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2021

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2021



94 95

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2021

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Desen, 78x53cm, 2021

Untitled, Drawing, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Desen, 126x316cm, 2021

Untitled, Drawing, 126x316cm, 2021
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İsimsiz, Desen, 126x217cm, 2019

Untitled, Drawing,  126x217cm, 2019
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İsimsiz, Desen, 115x158cm, 2000

Untitled, Drawing, 115x158cm, 2000

İsimsiz, Desen, 115x158cm, 2020

Untitled, Drawing, 115x158cm, 2020
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İsimsiz, Desen, 115x158cm, 2020

Untitled, Drawing, 115x158cm, 2020

İsimsiz, Desen, 115x158cm, 2022

Untitled, Drawing, 115x158cm, 2022
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İsimsiz, Çukur Baskı / Gravür, 53x78cm, 2020

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2020

Gukur Baskılar / Gravürler
Intaglios / Etchings
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2021

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2021

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2006

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2006
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2013

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2013

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2020

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2020
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2003

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2003

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2014

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2014
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2006

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2006

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2006

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2006
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2016

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2016

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2014

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2014
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2006

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2006

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2020

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2020
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2016

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2016

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 53x78cm, 2014

Untitled, Intaglio/Etching, 53x78cm, 2014
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2016

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2016

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 78x53cm, 2014

Untitled, Intaglio/Etching, 78x53cm, 2014
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022
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İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022

İsimsiz, Çukur Baskı/Gravür, 160x60cm, 2022

Untitled, Intaglio/Etching, 160x60cm, 2022
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Yağlı Boyalar
Oil Paintings

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 200x180cm, 2015

Untitled, Oil Paint On Canvas, 200x180cm, 2015 
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x200cm, 2022

Untitled, Oil Paint On Canvas,100x200cm, 2022
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 140x320cm, 2022

Untitled, Oil Paint On Canvas, 140x320cm, 2022 
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 180x200cm, 2013

Untitled, Oil Paint On Canvas, 180x200cm, 2013 

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 200x180cm, 2015

Untitled, Oil Paint On Canvas, 200x180cm, 2015 
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 180x400cm, 2018

Untitled, Oil Paint On Canvas, 180x400cm, 2018 
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2000

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2000

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2020

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2020
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2020

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2020

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2020

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2020
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 209x109cm, 2020

Untitled, Oil Paint On Canvas, 209x109cm, 2020

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2021

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2021
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2000

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2000

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2000

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2000
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İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2021

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2021

İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 206x104cm, 2000

Untitled, Oil Paint On Canvas, 206x104cm, 2000
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Heykeller
Sculptures

İsimsiz, Mermer Bazlı Döküm Heykel, 67x57x30cm, 2020

Untitled, Casting Sculpture From Marble Powder, 67x57x30cm, 2020
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İsimsiz, Mermer Bazlı Döküm Heykel, 49x46x21cm, 2021

Untitled, Casting Sculpture From Marble Powder, 49x46x21cm, 2021

İsimsiz, Mermer Bazlı Döküm Heykel, 285x125x85.5cm, 2020

Untitled, Casting Sculpture From Marble Powder, 285x125x85.5cm, 2020
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İsimsiz, Bronz Döküm Heykel, 64x60x20cm, 2020

Untitled, Bronze Sculpture, 64x60x20cm, 2020
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İsimsiz, Bronz Döküm Heykel, 49x73x23cm, 2021

Untitled, Bronze Sculpture, 49x73x23cm, 2021

İsimsiz, Bronz Döküm Heykel, 41x48x15cm, 2020

Untitled, Bronze Sculpture, 41x48x15cm, 2020
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İsimsiz, Bronz Döküm Heykel, 35x70x19cm, 2021

Untitled, Bronze Sculpture, 35x70x19cm, 2021

İsimsiz, Bronz Döküm Heykel, 44x67x18cm, 2021

Untitled, Bronze Sculpture, 44x67x18cm, 2021
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ÇEl Boyaması Çini Duvar Tabakları
Unique Hand-Painted Tile Wall Plates

İsimsiz, El Boyaması Çini Duvar Tabağı,  71.5x71.5cm, 2020

Untitled, Unique Hand-Painted Tile Wall Plate, 71.5x71.5cm, 2020
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İsimsiz, El Boyaması Çini Duvar Tabağı, 71.5x71.5cm, 2020

Untitled, Unique Hand-Painted Tile Wall Plate, 71.5x71.5cm, 2020

İsimsiz, El Boyaması Çini Duvar Tabağı, 71.5x71.5cm, 2020

Untitled, Unique Hand-Painted Tile Wall Plate, 71.5x71.5cm, 2020
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SÜ L E Y M A N  SA İ M  TE KC A N

6 Ekim 1940’ta, Trabzon’da doğdu. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden lisans 
diploması alan Tekcan, öğretmen olarak aynı yıl Artvin Öğretmen Okulu’na gitti. Artvin’den sonra, yedek 
subaylığını 1962-63 yıllarında Trabzon’da yapan Tekcan, 1964’te, Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu’na 
tayin oldu.

Ardından Işık Lisesi’nde müdür yardımcılığı yapmaya başlayan Tekcan, sinema alanında kısa süreli bir 
deneyimin ardından ve Metin Erksan’ın kült filmi “Sevmek Zamanı”nda ana rollerden birini üstlendikten 
sonra sinemaya veda etti. Trabzon’a döndükten sonra Trabzon Öğretmen Okulu’nda öğretmenliğe başladı 
(1966-1968).

Tekcan, bu dönemde Trabzon’un ilk özel eğitim kurumu olan Gülbahar Anaokulu’nu kurdu. Eşi Emel Tekcan 
ile İstanbul’a taşınmalarına dek bir süre bu kurumu yönetti.

1968-1975 yılları arasında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde eğitimci olarak görev yapan Tekcan bu 
okuldaki ilk baskı atölyelerini, litografi atölyesi, serigrafi atölyesi ve gravür atölyelerini kurdu. Tekcan, 
Anadolu’daki kurumlarda da gravür ve serigrafi atölyelerinin hayata geçirilmesinde etkili oldu.
1974-1975 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yine özgün baskı atölyelerini kurdu ve burada 
ilgili eğitimleri yürüttü.

Yine 1974’te, Kuyubaşı Aralık Sokak’ta kendine ait ilk baskı atölyesini kuran Tekcan, 1975-1976 yılları 
arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim görevlisi oldu. 1975-1976 yılları arasında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde serigrafi atölyesini kurdu ve öğretim üyeliğine başladı.
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Kuyubaşı’ndaki atölyeyi 1977 Haziran ayında Söğütlüçeşme Derici Zeynel Sokak’a taşıyan Tekcan bu 
dönemde eş zamanlı olarak baskı resim alanındaki uluslararası bienal ve trienallerde işleri ile yer almaya 
başladı. Alanda adı yurt dışında da duyulmaya, gelecek yıllarda alanın dünya çapındaki uzmanlarından biri 
olarak anılmaya başlanmasının temelleri bu yıllarda atıldı.

Süleyman Saim Tekcan, 13 Ekim 1984’te, yeni atölyesi Artess Çamlıca Sanat Evi’ni açtı. Artess’te geniş 
galeriler, büyük çapta bir baskı arşivi, kütüphane ve misafirhane de bulunuyordu. Uzun yıllar süren teknik 
araştırmaları ve deneysel çalışmaları sonucu, Süleyman Saim Tekcan’ın 1970’li yılların sonunda geliştirdiği 
“yaş baskı” tekniği, bu yıllarda uluslararası literatürde kendi adıyla anılmaya başlandı ve günümüzde de tüm 
dünyada “Tekcan Tekniği” olarak bilinmekte.

Yugoslavya’da Sarajevo Sanat Akademisi ve Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde özgün baskı seminerleri de 
veren Tekcan’ın eserleri 1987’de, Sarajevo Akademisi Galerisi’nde düzenlenen büyük bir sergide gösterildi. 
Süleyman Saim Tekcan, 1985’te MSGSÜ’de profesör ünvanı aldı ve aynı yıl Grafik Sanat Dalı Başkanlığı 
görevine atandı. 1994-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı ile Grafik Bölümü Başkanlığı’nı bir arada yürüten Tekcan, aynı yıllarda Anadolu Güzel Sanatları 
Liseleri’nin kurulmasını da sağladı.

İlk olarak Erenköy’de Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi kuruldu. Bir yıl sonra Anadolu Güzel Sanatlar 
Liseleri Türkiye’nin farklı illerinde açılmaya devam etti. Bu liselerin sayıları günümüzde seksene ulaştı.

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 1996’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
dekanlık görevini emeklilikle noktaladıktan sonra, aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni 
Büyükada’da kurdu ve ilk eğitim yılı boyunca kurucu dekanlık görevini yürüttü.

Süleyman Saim Tekcan, bugün dünya üzerindeki tüm grafik sanatlar müzelerinin içerisinde en zengin 
koleksiyonlardan birine sahip IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi)’yı 2004 yılında kurdu. 2007 yılında 
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığı görevini yürüten Tekcan, 2008’de 1. Uluslararası 
Özgün Baskı Resim Bienali projesine öncülük etti ve jüri başkanlığında bulundu.

2011’de eğitimci kimliğine artık kurumlar üstü olarak devam etme kararı alan Tekcan, halen IMOGA - 
İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına IMOGA bünyesinde 
devam etmektedir. 

Süleyman Saim Tekcan was born on October 6, 1940 in Trabzon. Tekcan, who received a bachelor's degree 
from Ankara Gazi Education Institute, Department of Art Education in 1961, went to Artvin Teacher Training 
School the same year as an instructor. After Artvin Teacher Training School, Tekcan, who served as reserve 
officer in Trabzon between 1962-63, was appointed to Erzurum Yavuz Selim Teacher Training School in 1964.

Later, Tekcan, who started working as an assistant principal at Işık High School, bid farewell to cinema after 
a short stint in the field after taking on one of the main roles in Metin Erksan's cult film, Time to Love. After 
returning to Trabzon, he started teaching at Trabzon Teacher Training School (1966-68). During this period, 
Tekcan founded the Gülbahar Kindergarten, the first private education institution in Trabzon. He carried out 
the management responsibilities of the institution until he relocated to Istanbul with his wife, Emel Tekcan.
Tekcan, who worked as an educator at Istanbul Atatürk Education Institute between 1968 and 1975, established 
the school’s first printmaking, lithography, serigraphy and etching studios. Tekcan was also instrumental in 
the realization of etching and serigraphy studios in institutions throughout Anatolia.

He established original printmaking studios at Istanbul Technical University between 1974 and 1975, and 
conducted relevant trainings there. Also in 1974, Tekcan established his first printmaking studio in Kuyubaşı, 
and became an instructor at the Istanbul Academy of Fine Arts between 1975 and 1976. At this institution, 
which was renamed the Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts during the 1975-1976 academic year, he 
began to work as an instructor, while at the same time establishing a screen-printing studio in its Graphic 
Department. Tekcan, who moved the studio from Kuyubaşı to Söğütlüçeşme in June 1977, simultaneously 
started to take part in international biennials and triennials in the field of printmaking.

The foundation of recognition as one of the experts in his field both at home and internationally, was laid at 
this time.

Süleyman Saim Tekcan opened his new studio, the Artess Çamlıca Art House, on October 13, 1984. Artess also 
housed large galleries, a vast print archive, a library and a guest house. As a result of long years of technical 
research and experimental studies, the "wet printing" technique developed by Süleyman Saim Tekcan at the 
end of the 70's began to be recognized by his name in international literature during this period, and is now 
known as the Tekcan technique all over the world.
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Tekcan, who also conducted printmaking seminars at Sarajevo Art Academy in Yugoslavia and Bilkent 
University in Ankara, displayed his works at a large exhibition held in Sarajevo Academy Gallery in 1987. 
Süleyman Saim Tekcan became a professor at the Academy in 1985 and was appointed as the Head of the 
Graphic Arts Department in the same year. Between 1994-1995, he served as the Dean at Mimar Sinan Fine 
Arts University Fine Arts Faculty and worked at the same time as the Head of the Graphic Department, 
while also ensuring the establishment of Anatolian Fine Arts High Schools during the same years. The first 
of those to be established was the Avni Akyol Anatolian Fine Arts High School in Erenköy. A year later, 
Anatolian Fine Arts High School continued to be established in Türkiye, as the number of these schools has 
reached 80 today.

After retiring from his position as dean of Mimar Sinan Fine Arts University Fine Arts Faculty in 1996, Prof. 
Dr. Süleyman Saim Tekcan went on to establish the Yeditepe University Fine Arts Faculty in Büyükada in the 
same year, and served as its Founding Dean during the institution’s first academic year.

Süleyman Saim Tekcan founded IMOGA, which has one of the richest collections of all printmaking museums 
in the world today, in 2004. Tekcan, who was the founding dean of the Faculty of Fine Arts at Işık University 
in 2007, pioneered the 1st International Printmaking Biennial project in 2008 and served as the Chairman 
of the Jury. Tekcan, who decided to continue his career as an educator in a supra-institutionalist in manner 
in 2011, still continues his work while also serving as the Founding and Honorary Chairman of the Board of 
IMOGA, the Istanbul Museum of Graphic Arts.




