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ÖZET 

                     

Bir mecmua ya da kitabın yapraklarını dağılmadan, sırası bozulmadan, bir arada 

tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. Cild için en uygun 

malzeme de deridir. 

Cild San’atı Türk El Sanatları içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. San’at değeri 

taşıyan ilk cildler Uygurlara dayanır. Türkler yazıya ve kitaba her zaman  önem 

vermişlerdir. Müslüman oluşları ve Kur’an-ı Kerim’le tanışmaları bu önemi daha da 

artırmıştır.İslam cidlerine dair bilinen ilk örnekler Tolunoğulları dönemine aittir. Daha 

sonraki asırlarda Gazneliler ve Büyük Selçuklular cild sanatını devam ettirmişlerdir. 

Anadolu Selçuklu Cildi Türk-İslam Cild Sanatı içerisinde büyük önem taşır. Anadolu 

Selçuklu Cild Sanatı , Orta Asya Türk Cild Sanatı birikimini Anadolu’ya ulaştırmış ve 

güzelleştirmiştir. Bu gelişen üslup İlhanlılar, Memlük ve Karamanoğulları başta olmak 

üzere Anadolu Beylikleri cildlerinde devam etmiştir. Ayrıca bu üslup Osmanlı Devleti 

zamanında altın çağını yaşamış Cild Sanatına da geçişi sağlamıştır. 

Bu çalışmada, Anadolu kültürünü yansıtan bir merkez olan Ankara’da bulunan 

Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmekte olan  21 eser incelenmiştir. Bu cildler 

XIV. Yüzyıldan XX. Yüzyıla kadar seyreden geniş bir tarih dilimi içerisinde 

yapılmıştır. 

Üç bölümden oluşan tezin; birinci bölümde, konunun tanımı ve sınırlılıkları 

materyal ve yöntem ve konu ile ilgili literatür bulunmaktadır. İkinci bölümde, Klasik 

Türk Cild Sanatı hakkında genel bilgiler ve üçüncü bölümde  Ankara Etnografya 

Müzesi’nde bulunan 21 eserin incelemesi bulunmaktadır. 

Cildler incelenirken,  yapım teknikleri, süsleme unsurları, kullanılan malzeme ve 

yapıldıkları dönem göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır.   
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ABSTRACT 

 

The protective cover which is made for keeping pages of a magazine or book 

together properly without diffusion is named as binding. Most suitable material for 

binding is leather. 

Binding art has a special importance in Turkish Crafts. First bindings which 

have artistic merit belong to Uighurs. Turks always give importance to writing and 

books. Being muslim and acquainted with Quran increased this importance. First known 

samples of Islamic bindings belog to Tolunoğulları.  In following centruies Gazneliler’s 

and Great Seljuks continued binding art. Anatolian Seljuk binding has special 

importance in Turkish-Islamic Binding.  Anatolian Seljuk binding, carried accumulation 

of the Middle Eastern Turkish binding and adorned. This developed genre continued in 

Anatolian States  bindings especially in İlhanlılar and Karamanoğuuları. Also this genre 

lived it’s golden age in Otoman Empire period and  accommodate to binding art. 

In this study 21 works which are keeping in Ankara Etnography Museum 

inspected in Ankara which is a center of Anotolian culture. These bindings made in a 

great historic period from 14th century to 20th century. 

This study is made up of three parts; first part exists  description of the subject, 

material and method, literatures about the subject. Second part exists general 

informations about Classical Turkish Binding Art and third part exists inspection of the 

21 works which are keeping in Ankara Etnography Museum. 

While these bindings inspection, evaluations made by taking into consideration 

of making technics, adornment methods, materials used and period of making.  



 V 

ÖNSÖZ 

 

San’at, Yüce Yaradan’ın insanoğluna bahşettiği bir nimettir. İnsan bu dünyada 

yaşadığı ilk günden beri o büyük san’atkârın eserine bakar ve ondan aldığı bu ilhamla 

yeryüzündeki san’atı devam ettirmeye çalışır. Cild san’atı da bunlar içerisinde sadece 

bir cüzdür. 

İlmin kâğıda dökülmesi, duyguların bir nebze yaprağa yansıması, her şeyden 

önce insanın âciz bilgileriyle söyleyemeyeceği sözlerin, ilahi emrin,  yazılması, 

saklanması, korunması bu san’atın doğmasını ve gelişmesini beraberinde getirmiştir.Bu 

san’at zaman içerisinde yaşanan şartlara da bağlı olarak, kimi zaman altın dönemini 

yaşamış, kimi zaman da duraklamıştır.  

Artık duraklama değil kaybolma dönemini yaşayan cild san’atı kendisini gün 

ışığına çıkaracak araştırmacıları beklemektedir. Bundan yola çıkarak yaptığımız çalışma 

Ankara Etnoğrafya Müzesi’nde bulunan cildleri inceledik.Bu müzede bulunan on 

salondan sekizincisinde bulunan bazı cildleri anlattığımız çalışmada ilk önce cild ile 

ilgili genel bilgiler ve daha sonra incelediğimiz cildleri genel özellikleriyle birlikte 

sunduk. 

Bu çalışmayı yaparken bana yol gösterip her türlü desteğiyle yanımda olan 

saygıdeğer danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN’a, müzede çalışırken 

anlayış ve yardımlarından dolayı Müze Müdürü Dr. Erdoğan EROL ve müze 

çalışanlarına, sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi, cildlerde bulunan motiflerin 

çizimlerini yapan ve bu motiflerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen müzehhib 

arkadaşlarım Ayşe TOTAN’a ve Elmas ÖZEKKAYA’ya emeklerinden dolayı , maddi 

ve manevi desteklerinden dolayı aileme ve arkadaşlarım Fatma Zehra ORAL veFazilet 

DÜLGER’e teşekkürlerimi sunarım.  

 

Kadriye DOĞAN 

 Konya- 2008  
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KISALTMALAR 

 

a.g.e.  : Adı geçen eser 

a.g.m.  : Adı geçen makale 

a.g.md. : Adı geçen madde 

a.g.t.  : Adı geçen tez 

C.  : Cild 
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I. BÖLÜM (GİRİŞ) 

 

I.1. Konunun Tanımı ve Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın konusu “Ankara Etnografya Müzesi Sekizinci Salon”da 

sergilenen değişik dönemlere ait cildlerdir. Çalışmamızda, müzede bulunan diğer 

cildlere, depolarda yapılan tadilat nedeniyle yer veremedik. 

Sergilenmekte olan otuz beş kadar kitabın hepsi cildi açısından incelemeye 

değer olmadığından yirmi bir tane eser seçtik. 

İncelediğimiz kitaplar Beylikler döneminden, Osmanlı’nın son dönemlerine 

kadar seyreden geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.  

Katalog bölümünden önce cildin tarifi, tarihçesi, bölümleri yapımında kullanılan 

malzemeleri tanıtmaya çalıştık. Katalog kısmında ise eserin ismini, dilini, konusunu, 

boyutlarını, sayfa sayısını, ketebesini, hattâtını belirterek künyesini verdik. Eserin yapım 

teknikleri ve süsleme unsurlarını anlatarak cildin değerlendirmesini yapmaya çalıştık. 

 

I.2. Materyal ve Yöntem 

Ankara Etnografya Müzesi’nde çalışabilmek için Kültür Bakanlığı’nın ilgili 

birimlerinden ve Müze Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldık.  

Seçtiğimiz yirmi bir eseri incelemeye başlarken her eser için gözlem formu 

doldurup, eserlerin fotoğraflarını çektik. Eserleri yapılmış oldukları dönemlere göre 

sıraladık. Eserlerle ilgili elde ettiğimiz bilgileri ilgili literatürden yararlanarak 

değerlendirdik. Eserlerin süslemelerini müzehhiblerden yardım alarak inceledik. 

Çalışmamıza, örneklerimizde kullanılan tezyînatın daha iyi görülebilmesini sağlamak 

amacıyla fotoğraflara ek olarak çizimlerini de ekledik.  

Cildlerin yapılmış oldukları dönem için kesin bir tarih söylemeden önce, daha 

önce bu alanda yapılmış çalışmalarda bulunan eserleri inceledik ve benzerlik 

gösterenleri belirttik. 

Değerlendirme yaparken ketebe kaydı, diğer eserlerle benzerlikleri, bakıldığında 

bir dönemi hatırlatan karakteristik özellikleri, yapım tekniklerini, malzemeyi göz 

önünde bulundurduk. 
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GÖZLEM FORMU ÖRNEĞİ 

 

Örnek Numarası :  

Resim Numarası :  

Çizim Numarası :  

Eserin Adı :  

Dil/Konu :  

Bulunduğu Yer/Env. Nu  :  

Geldiği Yer :  

Ölçüsü :  

Ketebesi (Tarih) :  

Müellifi :  

Hattâtı :  

Malzeme ve Rengi :  

Bugünkü Durumu :  

Değerlendirme :   

 

I.3. Konu İle İlgili Literatür  

ARITAN, Ahmet Sâim, Karamanoğulları Cild Sanatı, Konya 2008: İki 

bölümden oluşan kitapta ilk önce cilt sanatında  görülen üslûblar, cild çeşitleri, 

mücellidleri ve cildçilik teşkilâtı, cildin yapılışı, malzemeler ve başlangıcından bugüne 

kadar cild yapımında kullanılan tekniklerden bahsedilmiştir. Anadolu Selçukluları ve 

Beylikler dönemi cildi ile Osmanlı dönemi cild san’atı, erken dönem, klasik dönem ve 

son dönem özelliklerine göre açıklanmıştır.İkinci bölümde ise Karamanoğulları  tarihi 

ve sanatı hakkında bilgi verdikten sonra Karamanoğulları dönemine ait eserler 

incelenmiştir. 

ARITAN, Ahmet Sâim, “Ciltçilik” , T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, C. VII, 

İstanbul 1993, s.551–557: Batı ve İslâm cild san’atının tarihi gelişimi anlatılarak, İslâm 

cildçiliğinde görülen üslûblar, cild çeşitleri, mücellidleri ve cildçilik teşkilâtı, cildin 

yapılışı, malzemeler ve başlangıcından bugüne kadar cild yapımında kullanılan 

tekniklerden bahsedilmiştir. Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi cildi ile Osmanlı 
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dönemi cild san’atı, erken dönem, klasik dönem ve son dönem özelliklerine göre 

açıklanmıştır.  

ARITAN, Ahmet Sâim, “Anadolu Selçuklu Cilt Sanatı” , Türkler, C. VII, 

Ankara 2002, s.933–943: Cild san’atının tarihi seyrinden kısaca bahsedilerek, Selçuklu 

cildinin bölümleri, tezyînâtı, malzeme ve tekniği, üslûb ve kompozisyon özellikleri 

anlatılmıştır.  

ARITAN, Ahmet Sâim, “Anadolu Selçuklu Cild San’atı’nın Özellikleri” , I-II. 

Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1993, s.181–197: Türk-

İslâm cildçiliğinden kısaca bahsedilerek, Anadolu Selçuklu cildinin ve kapakların 

bölümleri ile tezyînâtı resimlerle desteklenerek anlatılmıştır.  

ARITAN, Ahmet Sâim, “Selçuklu Cildi’nin Osmanlı Cildi’ne Etkileri” , V. 

Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, H.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , Konya 2001 , s.29-40 : Anadolu Selçuklu cildinin, XV. 

yüzyıl sonlarına kadar uzanan etkileri, dört örnekle anlatılmıştır. Süleymaniye 

Kütüphanesi’nden üç, Mevlâna Müzesi’nden bir adet örneğin yer aldığı bildiri, 

resimlerle desteklenmiştir.  

ASLANAPA, Oktay, “Osmanlı Devri Cild Sanatı”, Türkiyemiz, S.38, İstanbul 

1982, s.12–17: Osmanlı devri cild san’atının, XV. yüzyıldan başlayarak XX. yüzyıl 

dâhil olmak üzere, kompozisyon, teknik, renk ve motif özelliklerini örneklerle 

anlatarak, diğer İslâm cildleriyle karşılaştırmıştır.   

ASLANAPA, Oktay, “Orta Asya’da Cild San’atı” , Lâle, S… , İstanbul 1992, 

s.25–34: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ile 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan, Timur devri Herat cildleri ve 

Karakoyunlu, Akkoyunlu Türkmenleri cildleri resimlerle desteklenerek anlatılmıştır. 

Cild yapımında kullanılan teknik ve malzemeler, kompozisyon özellikleri, kullanılan 

motiflerle Herat cildleri ile Türkmen cildleri kıyaslanmıştır. 

BALKANAL, Zeynep, “Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik ” , Türkler, C. 

XII, Ankara 2002, s.341–349: Kısaca cild san’atı tarihi, malzeme, cild çeşitleri, 

kompozisyon özellikleri, üslûblar, cildin bölümleri, kapak üzerindeki süslemelerde 

kullanılan motifler ve cild yapımında kullanılan âletler ve yapım teknikleri hakkında 

bilgi verilmiştir.    
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BİNARK, İsmet, Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Ankara 1975: Türk kitapçılık 

tarihinde cild, hat ve tezhib san’atı, Türkler’de resim ve minyatür san’atı, kâğıt 

âhârcılığı, ebrûculuk, kâğıt makasçılığı, kalemtıraşçılık, zervarakçılık, rıhçılık (yazılan 

yazıların çok ince renkli kum ile kurutulması), kalemkeşlik ve mürekkepçilik konuları, 

resimlerle örneklendirilerek anlatılmıştır. Kitabın son bölümlerinde ise Türk kültür ve 

medeniyetinin bir buluşu olan matbaacılığın tarihçesi ile Türkiye’ye matbaanın geç 

girişinin sosyal-psikolojik sebepleri ortaya konmuştur. Son olarak sahhafların, toplumun 

kültürel hayatı içindeki önemine değinilmiştir.  

BİNARK, İsmet, “Türk Kitapçılık Tarihinde Cilt San’atı” , Türk Kültürü, S.36, 

Ankara 1965, s.985–996: Cild san’atının tarihi gelişimi, Türkler’de cild san’atı, deri 

cildlerdeki malzeme ve teknik, cildin kısımları ve cild üzerindeki süslemeler hakkında 

bilgi verilmiştir.  

CUNBUR, Müjgan, “Türklerde Cild San’atı” , Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 

Ankara 1976, s.452–457: Türklerin kitaba verdikleri önem, cild san’atının tarihi 

gelişimi, kullanılan malzemeler, cildin ve kapağın bölümleri, şemse çeşitleri ve teknik 

hakkında bilgiler vererek, kaynaklara geçmiş ve tanınmış bir kısım cild ustalarının 

isimlerini sıralamıştır.   

ÇIĞ, Kemal, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971: Giriş bölümünde, cild 

san’atının tarihi gelişimi, ilk örnekler, deri cildlerde kullanılan malzeme ve tekniklerden 

bahsederek, XV. yüzyıldan günümüze kadar tarihi gelişim içerisinde teknik, malzeme, 

renk ve kompozisyon özellikleriyle Türk kitap kaplarını anlatmıştır. Ayrı bir başlık 

altında, Türk lâke cildleri ele alınmıştır. Kitabın sonunda örneklere ait 46 resim 

bulunmaktadır. 

DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslûbta Çiçekler, 

İstanbul 1986: Kitap bezemelerini cild ve yaprakların bezenmesi olarak iki grupta 

toplamıştır. Cild san’atında çiçeğin kullanılış şekillerinden, örnekler vererek 

bahsetmiştir. 

DEMİRİZ, Yıldız, “Anadolu Türk Sanatında Süsleme ve Küçük Sanatlar” , 

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C.V, İstanbul 1982, s.919–927: Cild san’atı başlığı 

altında, cildin bölümlerinden, cild çeşitlerinden, kullanılan motiflerden kısaca 

bahsedilmiştir.  
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MAVİLİ,Gürcan,  Süleymaniye Kütüphanesi’indeki  13. ve 14. Yüzyıllara Ait 

Cilt Sanatı Örnekleri,Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 

hazırlanmış yüksek lisans tezidir.  

MERİÇ, Rıfkı Melûl, Türk Cild San’atı Tarihi Araştırmaları-Vesikalar I, A. 

Ü.İ.F. Türk ve İslâm San. Tar. Enst. Yay. , S.3, Ankara 1954: Neşredilen vesikalarda, 

140’a yakın mücellidin ismi, zamanları, bulundukları yerler, dereceleri, san’atla meşgul 

oldukları süreler hakkında bilgi verilmiştir.  

MUTLU, Belkıs, “Türk Cilt Sanatına Toplu Bir Bakış” , Akademi, S.5, İstanbul 

1966, s.52–57: Cild çeşitlerinden ve cildin bölümlerinden kısaca bahsederek, Osmanlı 

devri cild san’atının özelliklerini dönemlerine göre anlatmıştır.    

ÖZCAN, Yılmaz, Türk Kitap Sanatında Şemse Motifi, Ankara 1990: Şemsenin 

tarifi yapılarak, bir şemsenin bölümleri, kalıbına ve işleme biçimine göre şemse 

teknikleri anlatılmıştır. Kitapta çizimleri bulunan şemse örneklerinin, kütüphanelerden 

nasıl toplandığının tekniği ve usulü açıklanmıştır. Klasik bir cildin ve kapağın bölümleri 

maddeler halinde anlatılmıştır. Kabartma şemselerin yapılış tekniği, kalıpların 

hazırlanması, desenin çizilmesi, şemselerde kullanılan süsleme türleri hakkında bilgi 

verilerek, şemselerin günümüzde nerelerde kullanılabileceği ve yeni düzenlemelerin 

nasıl yapılacağı hakkında fikirler verilmiştir.   

ÖZEN, Mine Esiner, Türk Cilt Sanatı, Ankara 1998: Kısa bir tarihçeden sonra, 

klasik bir cildin bölümleri, klasik doğu cildinin özellikleri ve batı cildinden farkı, klasik 

cild çeşitlerini örnekler vererek anlatmıştır. İsimleri tespit edilebilen mücellidler 

zikredilmiştir. Kitabın sonunda sözlük ve örneklerde bahsedilen cildlerin resimleri 

bulunmaktadır.  

ÖZEN, Mine Esiner, “Klasik Cilt Sanatımızın Bazı Özellikleri” , Antika, S.25, 

İstanbul 1987, s.4–7: Klasik bir cildin bölümleri, kullanılan malzeme ve tekniğe göre 

cild çeşitleri, cildin yapılış teknikleri anlatılmıştır. Memlûk ve Selçuklu cildlerinden 

kısaca bahsedilerek, Osmanlı dönemi cildlerinin teknik, malzeme ve kompozisyon 

özellikleri, tarihi gelişim içerisinde açıklanmıştır.  

ÖZEN, Mine Esiner, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İstanbul 1985: El 

yazması kitap san’atları ile ilgili terimlerin tanımları yapılmıştır.  
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SÖZEN, Metin; GÜNER, Şemsi, “Deri-Cilt” , Geleneksel Türk El Sanatları, 

İstanbul 1998, s.156–167: Tarihte Türklerin deriyi kullanma alanları, Türk cildçiliğinin 

kısa bir tarihçesi, cildin bölümleri ve cild çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir.  

TANINDI, Zeren, “İslâm’da Kitap Kapları Ve Ustaları” , Yeni Boyut, S.23, 

İstanbul 1984, s.20–22: San’at değeri taşıyan yazma eserlerde bulunması gereken 

özellikler, İslâm cildinin ilk örnekleri, katı’ ve lâke cild teknikleri, mücellidlerle ilgili 

bilgiler ve Cumhuriyet dönemi mücellidlerinin isimleri üzerinde durulmuştur.  

TANINDI, Zeren, “Ruganî Türk Kitap Kaplarının Erken Örnekleri” , Kemal 

Çığ’a Armağan, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 1984, s.223–

233: Türk ve İslâm cildçiliğinde bilinen ilk ruganî kitap kaplarının teknik ve 

kompozisyon özellikleri, örnekler verilerek incelenmiştir.  

TANINDI, Zeren, “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)” , Başlangıcından Bugüne 

Türk Sanatı, Ankara 1993, s.422–430: Anadolu’da Türk kitap kaplarının ilk örnekleri, 

Selçuklular ve Beylikler döneminden kısaca bahsedilerek, erken Osmanlı döneminden 

başlayıp XX. yüzyıla kadar görülen cild çeşitleri ve bezemeleri örnekler verilerek 

anlatılmıştır.  

TANINDI, Zeren, “Osmanlı Sanatında Cilt” , Yeni Türkiye, S.34, İstanbul 2000, 

s.620–623: İlk örnekler, Fatih Sultan Mehmet’in kitaplarının cildleri, XV. yüzyılın sonu 

XVI. yüzyılın başında gömme şemseli ve köşebentli cildlerin yaygınlaşması, XVI. 

yüzyılda mücellid Mehmet Çelebi, ruganî kitap kapları, XVI. yüzyılda murassa ve 

işlemeli cildler,  bazı yeniliklerin görüldüğü XVII. yüzyıl başından XX. yüzyılın sonuna 

kadar Osmanlı cildleri, örnekler verilerek anlatılmıştır.   

TAVİLOĞLU, Nur, “Geleneksel Sanatlarımızın Önemli Bir Kolu Olan 

Cildçilik ve Bugünkü Durumu” , Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını (Tebliğler), 

Hacettepe Ün. Güz. San. Fak. I. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara 1985, s.477–480: 

Cild yapımında kullanılan malzemeler, cildin bölümleri, teknikler, İslâm cildinin kısa 

bir tarihçesi ve günümüzde cildçilik hakkında bilgiler verilmiştir.   

ÜLKER, Muammer, “Ciltçilik Sanatı” , Geleneksel Türk Sanatları, İstanbul 

1993, s.359–367: Cildçilik tarihinden kısaca bahsederek, cildin bölümleri, cild yapım 

teknikleri ve cild çeşitleri üzerinde durulmuştur.  
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ÜNVER, Süheyl, “Kaplarda Türk Tezyinâtı Örnekleri” , Güzel Sanatlar 

Akademisi Minyatür Şubesi Yayınları, S.1, İstanbul 1943, s.1–12: Çeşitli 

kütüphanelerde bulunan cildler üzerindeki şemse ve salbek örnekleri toplanarak, 

çizimleri yapılmıştır. Örneklerin nasıl toplanıp hazırlandığı, örneklerin millî 

tezyînâtımız bakımından kıymetleri üzerinde durularak, bu örneklerin nerelerde 

kullanılabileceği ve yeni terkiplerin nasıl yapılacağı hakkında fikirler verilmiştir.  
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II. BÖLÜM 

KLASİK TÜRK CİLD SAN’ATI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

II.1. Tarifi 

“Arapçada deri ve kap anlamına gelen cild kelimesinden türemiş olup”1 “bir 

mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmadan, sırası bozulmadan, bir arada tutabilmek 

için yapılan koruyucu kapağa cild  denilmekte ve bu ismin genellikle cildlerin bu işe en 

uygun malzeme olan deriden yapılmaları sebebiyle verildiği belirtilmektedir.”2 

Cild San’atı Türk El San’atları içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Türkler yazıya 

ve kitaba her zaman önem vermişlerdir. Müslüman oluşları ve Kur’ân-ı Kerîm’le 

tanışmaları bu önemi daha da artırmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’e duyulan saygı ve sevginin 

yanısıra hat, tezhip, minyatür, ebru gibi birçok san’atın ve birçok bilginin bir arada 

bulunması yazma eserlerin değerini artırarak, bu eserlerin korunması ve uzun süre 

saklanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla cild san’atında da zevk, duygu ve 

düşüncelerin, Türk kültürünün renk ve süsleme unsurlarıyla ifade edildiği eserler 

verilmiştir.  

 

II.2. Tarihçesi 

“Eski çağlarda yazılar ve yazıtlar, kil tablet çanaklar çömlek parçaları, taş, 

maden, keten bezi, fildişi, kemik, hayvan kabuk ve organları, papirüs ve parşömen 

bambu tabletler ya da ipek kumaş parçaları üzerine yazılırdı. Ama papirüs ve perşömen 

dışında hepsi kullanışsız malzemelerdi. Bazıları da çok pahalı idi. O zamanlar Çinli Cai 

Lun ağaç kabuğu, kenevir artığı, paçavra ve balık ağlarından kâğıt yapma fikrini 

geliştirdi. Ve Çinlilerden 600 yıl sonra öğrenen Türkler, bunu 400 sene de kendileri 

saklayıp bu iki millet 1000 sene kadar kâğıdın ticaretini yaptılar”3. 

                                                
1 Celal Esat Arseven, “Cild”, San’at Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, 1975, s. 341. 
2 Ahmet Saim Arıtan, “Ciltçilik”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul, 1993, s. 551. 
3 Ahmet Sâim Arıtan, “Batı Dünyasının Türk Cild Tarihine Bakışı ve Türk Cild San’atının Tarih İçindeki 

Gelişimi”, Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Etki ve Katkıları Atatürk Kültür Merkezi 
Uluslararası 6. Türk Kültürü Kongresi, Basılacak Bildiri Metninden, Ankara 2005, s. 11,12. 
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Roma medeniyetlerinde papirüs4 üstüne yazılmış en eski el yazmaları, kıvrılarak 

sarılmış tomarlar halindeydi5. Uygurların da kâğıdın icadından önce kullandığı yazı 

malzemesi hayvan derileri tomar ve kodeks şeklindeydi6. 

Türkler, kitabe, yazı, yazılmış nesnelere genel olarak “bitig” demektedirler7. 

Uygurlar, hukuk belgelerine ana belge anlamında “baş bitig” kelimesini kullanıyorlar. 

Bu kelimenin İslâm dünyasında kullanılan karşılığı “mektup, mükâtebe, kitâbe, 

itâknâme” kelimeleridir. Bunun dışında kitap kelimesini “sütra” karşılamaktadır8. 

Türkler kitaplarını genellikle pothi şeklinde oluşturuyorlardı9. Pothi, kitabın fizikî 

kuruluşunun Hint tarzında yapımına denir. Hindistan’da kâğıdın icadından çok önce 

palmiye yapraklarından, daha sonraları kâğıttan dikdörtgen şeklinde 7x15 ebatlarında 

tabakalar kesilirdi. Bu tabakaların sağına ve soluna birer çember çizilir, ortasına da ince 

bir sicim geçecek kadar delik açılır ve aynı daireler kâğıdın arka yüzüne de çizilirdi. Bu 

şekilde hazırlanan kâğıtlar arkalı önlü yazılırdı. Metin bittikten sonra kâğıtların 

ebadından biraz büyükçe yine dikdörtgen şeklinde iki tahta tabaka hazırlanır; kâğıt 

tabakalardaki gibi sağa ve sola birer delik açılır. Birinci tahtanın deliklerinden birer 

sicim geçirilir ve bunlar, çıkmasın diye tahtanın altından düğümlenir. Sonra yazılan 

kâğıt tabakalar, aynı hizadaki sağlı sollu deliklerden oradaki sicimlere geçirilerek sıraya 

göre yığılır. Diğer tahta tabaka da deliklerden sicim geçirilerek en üste konur. 

Sicimlerin arta kalan kısımları, iki tabaka arasına konmuş kâğıtları sıksımı tutsun diye 

etrafına dolanır ve bağlanır. Türklerin ilk zamanlar kullandığı kitap çeşidi buna benzer 

tek çemberli idi10. Daha sonra bu kitapların dışındaki tahta tabakalar deri ile kaplandı. 

Ele geçmiş en eski cild kapakları IV. yy’a ait olup papirüs üzerine sade ve gösterişsiz 

bir şekilde meşin kaplanarak yapılmışlardır. Bugünkü mânâda deriyle kaplı ilk kitap 

cildini ilk defa Uygurlar yapmıştır. Bir Uygur şehri olan Karahoço’da bulunan 2 yazma, 

A. Von le Coq tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu cildler, minyatür ve tezhiblerle 

                                                
4  Papirüs: Eski Mısır kâğıdı. İlk kez M.Ö. 4. bin yılda Nil kıyısında aynı adlı bitkinin gövde 

katmanlarının düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde üst üste yapıştırılarak preslenmesiyle yapılmıştır. 
İcadı daha önceki tüm yazı malzemelerini geçersiz bırakmış ve M.S. 4. yy’da parşömenin 
yaygınlaşmasına kadar tüm Akdeniz ülkelerinin temel yazı malzemesi olmuştur. (Metin Sözen, Uğur 
Tanyeli, San’at Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2005, s. 185). 

5  Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedisi, “Cild”, C. 4, İstanbul 1992, s. 2003. 
6  Ahmet Sâim Arıtan, “Anadolu Selçuklu Cild San’atı”, Türkler, C. 7, Ankara 2002, s. 933. 
7  Emel Esin, “BİTİG (İlk Devir Türk Kitap San’atları), Kemal Çığ’a Armağan, İstanbul 1984, s. 111. 
8  Şinasi Tekin, Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları, İstanbul 1993, s. 41,42. 
9  Emel Esin, a.g.m., s. 111. 
10  Şinasi Tekin, a.g.e., s. 42. 
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bezenmiş yazma eserleri örtmekte olup, üzerlerindeki tezyînat geometriktir. Cildler 

deriden kalıp usûlünde hazırlanıp yer yer bıçakla oyulmuş, altına altınlı deri 

yapıştırılmıştır. Daha sonraki bir örnek de gene Karahoço’da Rus Araştırmacı P. K. 

Koslov tarafından bulunmuştur. S.F. Oldenburg bu cildlerin tahlilini yaparak bu kitap 

kapağının XIII. yy’a ait olduğunu belirtmiştir. Bu bulunan son örnek üzerindeki motifler 

Selçuklu cildleri ile büyük benzerlik göstermektedir11. Cildcilik san’atı Türkler 

İslâmiyete girdikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Türklerce yazı ve Kur’an-ı 

Kerîm çok önemlidir. Bu sebeple kitapların bezenmesine cildlenmesine ayrı bir önem 

verilmiştir. Bu da cildciliğin gelişip bir güzel san’at dalı haline gelmesini sağlamıştır12. 

IX. yy’da Halife Mu’tasım Billah (833-842)’ın teşvik ve himâyesinde 

Samarra’ya yerleştirilen Uygur Türkleri, burada yaptıkları cildlerle bu san’atı 

geliştirdiler. Bu san’at bunlar vasıtasıyla da İslâm dünyasına yayılmış oldu. Tabiatiyle 

Irak ve Horasan bölgesi de ilk gelişme merkezleri olmuştur. İslâm cildinin bilinen ilk 

örnekleri, yine bir Türk devleti olan Tolunoğulları (868-905) zamanına aittir. X-XIII. 

yüzyıllarda yapılan bütün İslâm cildleri arasında büyük benzerlikler görülür13. XII. 

yüzyıla kadar, Gazneliler ve Büyük Selçuklularla devam eden cild san’atı XII ve XIII. 

yüzyıllarda mimarî de ve el san’atlarında çok güzel eserler bırakan Selçuklularla devam 

etmiştir14.  

Selçuklu cildi Türk-İslâm cild san’atı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü 

Anadolu Selçuklu cildi, Orta Asya Türk Cild san’atı birikimini Anadolu’ya taşımış, onu 

burada geliştirip güzelleştirmiştir. Anadolu Selçuklu cild üslûbu, XIII. yüzyılın III. 

çeyreğinden itibaren de, İlhanlılar ve Karamanoğulları başta olmak üzere Anadolu 

Beylikleri cildlerinde devam etmiştir. Bu cild üslûbu aynı zamanda Osmanlı cild 

san’atına geçişi sağlamıştır. Anadolu Selçuklu ve bu üslûbun özelliklerini taşıyan cildler 

üzerinde yapılan araştırmalara göre Anadolu Selçuklu dönemine ait en erken cild örneği 

1154 tarihli “Kitabü’l-Garibeyn fi’l-Kur’an ve’l-Hadîs” isimli eserin kapağıdır. 

Anadolu Selçuklu cildlerinde, Uygurlar, Büyük Selçuklu ve Gazneli san’atının 

akisleri hemen göze çarpar. Ayrıca Selçuklu ve Selçuklu üslûbunu taşıyan cildler 
                                                
11  Ahmet Sâim Arıtan, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Cild San’atı”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi San’at 

Tarihi Bölümü “San’atta Anadolu-Asya İlişkileri (Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan) 
Sempozyumu Bildirileri”, Ankara 2006, s. 25. 

12  Ahmet Süheyl Ünver, Türk Cild San’atı, Ankara 1968, s. 1. 
13 Ahmet Sâim Arıtan, a.g.m., s. 26. 
14 Ahmet Sâim Arıtan, a.g.m., s. 26. 
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incelendiğinde, dönemindeki ahşap, çini, taş, mezar taşı, maden ve minyatür 

san’atlarındaki motiflerle büyük bir paralellik arzettiği görülür. 

Bir Anadolu Selçuklu cild kapağında, gerek kendinden önceki ve sonraki Türk 

cildleri, gerekse diğer İslâm cildleri ile, bölümleri itibariyle bir farklılık görülmez. Fark 

bir cildin iskeletinde değil, bunların uygulanmasında ve tezyînatındaki anlayıştan 

kaynaklanır15. 

Anadolu Selçuklularının cild san’atına olan katkılarının daha iyi anlaşılması için 

Selçuklu cildinin özelliklerine ayrıntılı olarak bakmak gerekmektedir. 

Ahmet Saim ARITAN’ının tespitlerine göre, Anadolu Selçuklu cildlerinin 

özellikleri şöyledir16: 

1- Ön ve arka kapaklarında ayrı motifli şemseler kullanılır. Örneğin ön kapakta 

rumîli17 bir tezyinât görülürken, arka kapakta yuvarlak bir şemse kullanılır. 

2- Ön kapak tam zeminli süslemeyle yapılmışken, arka kapak şemseli 

süslemeyle yapılmıştır. 

3- Tam zeminli süslenmiş cildlerde, istisnâlar hariç köşebent yoktur. 

4- Kapakları çevreleyen zencirek veya bordür vardır. Bu zencirek ve bordürlerin 

bazen bir ve iki sıradan fazla kullanıldığı görülmüştür.  

5- Cildlerde genellikle mikleb vardır. Bazen kapaksız miklebler de yapılmıştır. 

6- İlk devirlerde sertâb genellikle boş bırakılmıştır. Daha sonraları süslenmeye 

başlanmıştır. 

7- Sırt her zaman düz olmuştur, bombeli sırta rastlanmaz. 

8- Anadolu Selçuklu cildinin önde gelen özelliği iç kapağıdır. İç kapak deri ile 

kaplıdır ve genellikle kabartmalı olarak rumîlerle bezenmiştir. İç kapak nadiren boş 

bırakılmıştır. Rumîler, kıvrım dal, helezon ve yuvarlak formların çok sık uygulandığı 

gibi seyrek uygulamaları da görülmüştür.  

                                                
15 Ahmet Sâim Arıtan, “Anadolu Selçuklu Cild  San’atı”, Türkler, C. 7, Ankara 2002, s. 933,934. 
16 Ahmet Sâim Arıtan, “Orta Asya’dan Anadolu’ya…….” s. 27-28. 
17  Rumî: Hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökeni Orta 

Asya’ya dayanan çok yaygın bir Türk süsleme biçimidir. (Mine Esiner Özen, Yazma Kitap San’atları 
Sözlüğü, İstanbul 1985, s. 59). 
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9- Geometrik tezyînat bu dönemdeki diğer süslemelere göre daha sık ve girifttir. 

Zemini tam dolduran 6,8,10,12,16 kollu yıldızlar, bunların uzantılarından meydana 

gelen açık ve kapalı kollu yıldızlar, geometrik şekiller görülmektedir. Geometrik 

tezyinât tek merkezli olduğu gibi çok merkezli yapılmıştır. 

10- Anadolu Selçuklu döneminin sonlarında, Beylikler döneminde, Selçuklu 

tesirinde kalmış Erken Osmanlı dönemindeki cildlerde, ovalleşmiş şemseler ve bunların 

ucuna eklenmiş salbekler görülür. 

XIII. yüzyılda Anadolu’da Selçuklu üslûbu hakim olmuştur. Anadolu cildi ile 

birlikte, muasırı İlhanlı, Memlûk vs. cildi arasında bir kompozisyon birliği söz 

konusudur. Ancak kompozisyon birliği içinde uygulamada farklılıklar bulunur. Anadolu 

Selçuklu cildinde kompozisyon ne olursa olsun, bir kapaktaki zencirek (bordür) 

köşebent, şemse iskeleti daima korunmuştur. Bu sadakat içinde tam zeminli, yuvarlak, 

dilimli yuvarlak, yıldızlı, dört kollu, beşgen, altıgen, sekizgen gibi şemseleri 

görmekteyiz. Anadolu Beylikleri ve Erken Osmanlı devirlerinde de aynı kompozisyon 

bozulmamıştır18. 

XIV. yüzyılda en iyi el yazmalarının ortaya çıktığı şehir olarak Konya 

görülmektedir. Son araştırmalar, XIV. yüzyılda Konya, Karaman ve Erzincan’ın önemli 

kitap üretim merkezleri olduğunu göstermiştir19. 

Anadolu Selçukluları sonrası Türk cildi büyük ölçüde, Anadolu Selçukluları ile 

sıkı münasebetler içinde bulunan ve onların emirliklerini bile yapan Karamanoğulları ile 

devam etmiştir. Karamanlılar eski Selçuklu geleneğinin mirasçısı olarak bazı özellikleri 

sürdürebilmişler; bazı yenilikleri de üsluplarına katarak Osmanlı üslûbunun bir bakıma 

hazırlayıcısı veya müjdecisi olmuşlardır. 

Karamanoğlu cild san’atı başta Büyük Selçuklular olmak üzere Selçuklu, İlhanlı 

ve Memlûk san’atlarından etkilenmiştir. Bu etkileşimin başşehri de Konya olmuştur20. 

Konya Mevlânâ Müzesinde bulunan Kur’an nüshaları ve aynı müzede Mevlânâ’nın 

Mesnevî ve Divân-ı Kebîr nüshalarının tezhibli örnekleri XIV. yüzyıl boyunca 

                                                
18  Ahmet Sâim Arıtan, “Orta Asya’dan Anadolu’ya….”, s. 27-28. 
19 Savaş Maraşlı, II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’ndeki XV. ve XVI. Yüzyıl Cildleri, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2005, s. 46,47. 
20  Ahmet Sâim Arıtan, a.g.m., s. 7. 
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Anadolu’da kitap san’atının koruyuculuğunu Karamanlı Beyliği’nin yaptığını gösteren 

önemli belgelerdir21. 

Ayrıca Karamanoğlu Cild San’atı, Anadolu Selçuklu Cild San’atı ile Osmanlı 

Cild San’atı arasında köprü görevi görmüştür. 

Karamanoğulları Dönemi cildlerinden sonra Osmanlı Devleti döneminde de 

Anadolu Selçuklu etkisi devam etmiştir. Hattâ bu etkiyi Klasik Dönemin hemen 

öncesinde XV. yüzyılın sonlarına kadar görebilmekteyiz. Süleymaniye Kütüphanesi 

Fatih: 5004’deki Şerhü’l-Lübâb’ın ön kapağının Osmanlı, arka kapağının Selçuklu 

tarzında yapılması, bu etkinin en açık delilidir22. 

Osmanlı dönemi, Türk cildlerinin san’at değeri taşıyan ilk örneği müzikle ilgili 

“Makâsıdü’l-Elhân” adlı bir kitaba yapılmıştır. 1434-1435 yılında Sultan II. Murad’a 

(1421-44, 1446-51) sunulmuştur. El yazması eserin san’at değerinin olması için yoğun 

bir çabanın ve özenin gösterilmesi Sultan II. Mehmed’in (1414-46, 1451-81) desteğinde 

olur. Bu dönemde saray mücellidlerinin hazırladıkları deri cildlerde genelde uygulanan 

tasarım, dış kapaklarda cildin tamamına oranla iri, dilimli, salbekli oval şemse ve 

köşebentlerdir. Şemse ve köşebentlerin içi âletle yapılmış iri hataîler, rumîler ve dallarla 

bezenmiş, oyulan kısımları altınla veya maviye boyanmıştır. Kat’ süslemeler cildlerin iç 

kapaklarında kullanılmıştır23. Bu yüzyılda diğer İslâm ülkeleri ile Türk cildleri arasında 

teknik açıdan bir ayrılık olmamakla beraber motiflerde yenilikler vardır. Bunlarda üçlü 

yaprak, gonca, nilüfer, ıtır yaprağı, bulut, gül, tepelik, penç, hataî, ortabağ ve tığ 

motifleri kullanılmıştır24. Bu döneme ait kitapların kimilerinin dış kapaklarında hayvan 

mücadelelerini gösteren süslemeler de âletle veya kalıpla yapılmıştır. Çağdaşı Türkmen 

ve Timurî mücellidlerince sık kullanılan bu tür tasarımları İstanbul’a taşıyanın Türkmen 

mücellid ve hattat Gıyâseddîn el-Isfahânî olduğu sanılır. Deri cildin dış kapaklarına 

ruganî25 tarzda süsleme yapılması da bu dönemde olmuştur.  

 

                                                
21 Ahmet Sâim Arıtan, Karamanoğulları Cild San’atı, Konya 2008, s. 72.  
22 Ahmet Sâim Arıtan, “Orta Asya’dan Anadolu’ya….”, s. 30. 
23 Zeren Tanındı, “Kitap ve Cildi”, Osmanlı Uygarlığı, C. 2, Ankara 2004, s. 845,846. 
24 Oktay Aslanapa, “Osmanlı Devri Cild San’atı”, Türkiyemiz, S. 38, İstanbul 1982, s. 14. 
25  Rugan: Cildlerde, kubur gibi san’at eserleri üzerine yapılan nakış ve resimlerin parlak görünmesi için üstlerine 

sürülen maddenin adıdır. (Mine Esiner Özen, Yazma ……., s. 59). 
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Fatih dönemi cild çeşitleri: 

1. Klasik tarza yakın, şemse ve köşebentlerinde içeriye yuvarlak bir kıvrım 

yapan cildler, 

2. Timurlu Türk Cildi etkisiyle hayvan ve insan figürlü cildler, 

3. Klasik formda dış kapakları kat’ tekniği ile yapılan clidler, 

4. İç kapağı dış kapak tarzında yapılmış, kat’li klasik soğuk şemseli veya yazma 

şemseli cildler, 

5. XVI. Yüzyıl klasik tarza yakın olan cildler.26 

Cild san’atı XV-XVI. yüzyıllarda en üst seviyesine ulaşmıştır. Bu yüzyıllarda 

sağlanan kuvvetli siyasi istikrar, ülkenin iktisadi hayatında dolayısıyla kültür ve san’at 

faaliyetlerinde de canlılık yaratmış, bunun sonucu olarak birçok san’at dalında olduğu 

gibi cild san’atında da en güzel eserleri meydana getirmiştir27. 

XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında, gömme şemse ve köşebentlerle 

bezenmiş deri cildlerin ustalıkla yapılmış olanları hattat Şeyh Hamdullah’ın istinsah 

ettiği Kur’an nüshalarının cildlerinde görülür. Bu dönemin deri cildlerinin dış kapakları 

gömme salbekli şemseli, gömme köşebentli ve bordürlüdür. Bunların içleri yüksek 

kabartma olarak kalıpla yapılmış hataîler, tomurcuklar, rumîler ve dallarla bezenmiş, 

kimi zaman bezemeler, kimi zaman zeminler altınla boyanmıştır. İç kapaklar da benzer 

şekilde süslenmiştir28. 

II. Bayezid döneminde (1481-1512) ise saraya bağlı Ehl-i Hiref teşkilatının tam 

anlamıyla örgütlenmelerinin de etkisiyle, san’atın tüm dallarında olduğu gibi cild 

san’atında da büyük gelişmeler yaşanmış ve ilk defa cildcilik teşkilatı kurulmuştur. 

Cildciler diğer san’atçılar gibi Osmanlı sarayı içerisinde bir lonca kurdular ve kendi 

aralarında kabiliyet ve kıdemlerine göre; “Ser mücellid, ser bölük, ser oda, ser kethüdâ 

veya kethüdâ gibi rütbeler kabul ettiler29. 

XVI. yüzyıl, Türk siyasi tarihi kadar san’at faaliyetleri için de çok önemlidir. 

1512’de saltanatı ele alan Yavuz Sultan Selim (1512-1520), saltanatı kısa da sürse 

                                                
26 Ahmet Sâim Arıtan, Karamanoğulları….., s. 47-51. 
27 Savaş Maraşlı, a.g.t., s. 51. 
28 Zeren Tanındı, a.g.m., s. 846. 
29 Belkıs Mutlu, “Türk Cild San’atına Toplu Bir Bakış”, Akademi, S. 5, İstanbul 1966, s. 53. 
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kazandığı başarılarla devleti ileri götürmede büyük bir adım atmıştır. Çaldıran Zaferi 

siyasi olarak önemi olduğu kadar Türk san’at tarihi için de kıymetli olmuştur.  

XVI. yüzyıl cild san’atının özelliklerini sıralayacak olursak; 

1- Bu dönemde mücellidler klâsik gelenekten esinlenmekle beraber yenilik 

atılımları da yaparlar. Bu yenilik, şemse ve köşebent içlerini dolduran bezeme 

tasarımında görülür. Oval dilimli şemse ve köşebentler içindeki bir yaprak kümesinden 

veya birkaç saptan çıkan ince dal şemse içine dağılır veya kıvrılarak aşağı uzar. Bu 

dallar üzerinde hançer yaprakları, tomurcuk halinde açmış veya buket halinde hatayîler 

sıralanır. Saz üslûbu olarak adlandırılan bu tasarım miklebin şemse ve köşebentlerinde 

de tekrarlanır30. 

2- Şemseler tamamı ile dilimli, oval ve salbeklidir. Şemse, salbek köşebent 

kompozisyonunu bordür çevreler. Bordür üzerinde bazen kartuşlar halinde süslemeler 

vardır31. Enli bordür düzenlemelerinde hatayî, rûmî ve bulut motifleri görülür32. 

3- Süslemenin zemin ve kabartmalarına bazen yeşil ve sarı iki renk altın, bazen 

de yalnızca kabartmalara altın sürülür33. 

4- Daha önceki motiflere katılan stilize nar çiçeği, altılı çiçek, çintemanî ve 

özellikle hançer yapraklar önemlidir. 

5- Kullanılan malzeme sahtiyan (keçi derisi) ve meşin (koyun derisi)’dir. Ceylan 

derisi de kullanılmakla beraber, en çok sahtiyan tercih edilmiştir. Renk olarak siyah ve 

kahverenginin çeşitli tonlarının yanında kırmızı, siyah, vişne, yeşil ve mor 

kullanılmıştır34. 

6- İç kapak tezyînatı da değişmiş, soğuk baskılı zemini kaplayan motifler yerine 

ortada salbekli şemse ve köşebentler kullanılmıştır35. 

7- İlk örnekleri XV. yüzyılda görülen çarkûşe cildler bu yüzyılda daha da 

güzelleşmiştir. Kırmızı atlas kumaş deri ile kaplanmadan önce deri cildlerin motifiyle 

işlenirdi. Zerduzî denilen bu cildlerde motifler mücellid tarafından çizilirdi36. 

                                                
30 Zeren Tanındı, a.g.m., s. 847. 
31 Oktay Aslanapa, a.g.m., s. 14. 
32 Zeren Tanındı, a.g.m., s. 847. 
33 Oktay Aslanapa, a.g.m., s. 14. 
34 Oktay Aslanapa, a.g.m., s. 15. 
35 Belkıs Mutlu, a.g.m., s. 53. 
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8- Siyah zemine, vişne rengi ve altınla yapılan mülevven şemse ve köşebent 

üzerine saz üslûbu tasarımı, siyah zemine altın ince sarmal dallar üzerine sıralanan, 

küçük yapraklar ve hataîler, bulutlar, uçan kuşlar, periler, avlanan avcılar, eğlenen 

sultan ve maiyeti, çeşitli doğal çiçeklerle süslenmiş bahçe görünümleri lake cildlerin 

bezemelerini oluşturur. 

9- XVI. yüzyılın ortalarında kuyumculuk eseri cildler yapılmıştır. Değerli 

taşların kitap kabına yerleştirildiği bu tekniğe murassa diyoruz37. 

XVII. yüzyıla gelindiğinde teknik aynı kalmış, XVI. yüzyıl geleneklerine 

uyulmuştur. Bu dönemde şemse, köşebent ve bordürler arasında bir ahenksizlik göze 

çarpar. Çoğu kez köşebentler ve bordürler kaldırılarak dört kenardan çıkıntılı şemseler 

kullanılmıştır. Bazen oval şemselerin ucundaki salbekler orantısız büyümüş ve 

dengesizlik yaratmıştır. Bordür yerine çok defa kalın bir zencirek çekilip bırakılmıştır. 

Kartuşlu bordürlerde altınlı süslemeler çok karışık işlenmiştir. Bununla beraber renk 

anlayışı zerafetini kaybetmemiş, ahenkli ve sağlamdır. Gelişigüzel altın ve çiğ renkler 

kullanılmamıştır38.  

XVIII. yüzyılda da deri cild yapımına devam edilmiştir. Hatta III. Ahmed 

zamanı (1703-1730)’nda çok güzel eserler meydana getirilmiştir. San’ata ve zevke 

düşkün olan Damat İbrahim’in teşvikiyle III. Ahmet güzel san’atların yükselmesine 

hizmet etmiştir39. Bu dönemde klâsik cildlerin yanısıra dört yeni tip daha ortaya 

çıkmıştır: 

1- Realist motifli cildler; 

a) Motiflerin deri üzerine sırma ile işlenerek yapıldığı cildler, 

b) Klasik kompozisyonların muhafaza edildiği, fakat motiflerin tabiileştiği 

cildler. 

2- Yekşah denilen ve altın sürülmüş derinin zeminine damga basılarak süslenen 

cildler. Motifler klasik ve stilize, fakat teknik yenidir. 

                                                                                                                                          
36 Oktay Aslanapa, a.g.m., s. 15. 
37 Zeren Tanındı, a.g.m., s. 852-855. 
38 Oktay Aslanapa, a.g.m., s. 16. 
39 Kemal Çığ, a.g.e., s. 18. 
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3- Avrupa etkisiyle meydana getirilen rokoko40 tarzı ile süslenmiş cildler. 

4- Lâke cildlerin, ressam ve müzehhibler tarafından yapıldığı için çok güzel 

örnekleri çıkmıştır. En güzel örnekleri Edirne’den gelirdi. Edirnekârî de denmiştir. 

Matbaanın Türkiye’ye gelmesiyle rokoko tarzı benimsenmiş ve işçilik seviyesi 

çok düştüğünden XVIII. yüzyıl sonunda çok gerileyen Türk cildlerinde XIX. yüzyılda 

Avrupa zevkinin hakim olduğu gerileme dönemi başlamıştır41. Bu çağda müzehhibler 

aynı zamanda sermücellid olarak sarayda görev almışlardır. Bu san’atçılar içi çiçek dolu 

sepetleri tezhibdeki kadar canlı ve renkli olmasa bile cildlere uygulamışlardır. 

XX. yüzyıl başlarında ve Cumhuriyet Dönemi’nde yaşamış mücellidler cild 

kapaklarını şemse ve köşebentlerle süslemekten vazgeçememişlerdir42. Cumhuriyetten 

bu yana Necmeddin Okyay, Sami Okyay, Mustafa Düzgünman, Emin Barın,43 

Bahaeddin Tokatlıoğlu, Muhsin Demironat, İslâm Seçen Türk cildini yaşatmaya 

çalışmışlardır44. 

 

II.3. Cild Çeşitleri 

Çoğu Türk San’atının klasik döneminde gelişmiş olan cild çeşitlerini 

malzemelerine ve tekniklerine göre iki ana gurup altında incelemek mümkündür. Bunlar 

malzemelerine göre deri, kumaş, ebrulu, murassa’ (mücevherli), lâke; süsleme 

tekniklerine göre de şemseli, zerbahar (zilbahar), yekşah, zerduz, çârkûşe olmak 

üzere sınıflandırılır.45  Cildlerde teknikler birbirine çok girifttir ,cild çoğu zaman birden 

çok  teknik kullanılarak yapılır.Bu sebepten teknikleri  kesin çizgilerle ayırmak yanlış 

olabilir. 

 

 

                                                
40  Rokoko: Mübalağalı süsleme üslûbu. Klasik cild süslemesi, XVIII. yüzyıl sonlarında Avrupa’nın 

etkisiyle değişerek bu tür süslemeye başlanmıştır. Mecazî olarak “modası geçmiş, çirkin olan şeyler” 
hakkında kullanılır. (Mine Esiner Özen, Yazma Kitap ……, s. 58). 

41 Belkıs Mutlu, a.g.m., s. 54. 
42 Zeren Tanındı, “Osmanlı San’atında Cilt”, Yeni Türkiye, S. 34, İstanbul 2000, s. 623. 
43 Ahmet Sâim Arıtan, “Orta Asya’dan Anadolu’ya…”, s. 31. 
44 Ahmet Sâim Arıtan, “Ciltçilik…”, s. 552. 
45 Mine Esiner Özen, Türk Cild San’atı, Ankara, 1998, s. 13.  
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II.3.1. Deri Cildler 

Klasik cild san’atında en çok kullanılan ana malzeme deridir. Bezemeli cildlerin 

yanısıra düz deriyle kaplanan cildler her dönemde görülür. Çok sık okunan ve çok 

sayıda istinsah edilen kitaplar genellikle düz deriyle kaplanmıştır. Bazılarına da sadece 

zencirek yapılmıştır.46 

Bu cildlerin süsleme tekniklerini bu başlık altında inceleyeceğiz. 

 

II.3.1.1. Şemseli Cildler 

Şems, “Arapçada güneş”47 anlamına gelir. Şemse ise eski kitap kaplarının 

üzerine yapılan güneş biçimindeki süsleme motifinin adıdır. Cildin alt ve üst kapağa, iç 

kapağa ve miklebe de yapılmıştır.48 

“Şemse cildlerde geometrik motiflerle, rumî ve hataî süslemeler kullanılmıştır. 

XV. yüzyıldan itibaren aralarına stilize edilmiş ve kıvrımlarla uzatılmış bulutlar olarak 

eklenmiştir.”49 

Şemseli cildler şemsenin bezeme tekniğine göre farklı isimler alırlar. 

a. Alttan Ayırma Şemse 

Cild üzerine kabartma olarak işlenen motiflerin, deri renginde bırakılıp zemin 

altınla bezenirse buna alttan ayırma şemse denir.  

b. Üstten Ayırma Şemse 

Cildin zemini deri renginde bırakılarak kabartma motifler altınla bezenirse bu tür 

şemseye alttan ayırma şemse denir. 

c. Soğuk Şemse 

Bu cildler altınsız kabartma sade şemselerdir. Kalıp doğrudan deriyle kaplanan 

deriye basılır ve çıkan kabartma motifler altınla işlenmeden bırakılır.50 

                                                
46 Mine Esiner Özen, Yazma Kitap San’atları Sözlüğü, İstanbul, 1985, s. 66.  
47 Mine Esiner Özen, Türk Cild San’atı, Ankara, 1998, s. 14.  
48 Mine Esiner Özen, a.g.e., s. 15. 
49 Cahit Karadana, 16. Yüzyıl Türk Kitap Kaplarının Özellikleri, Mimar Sinan Ün. Sos. Bil. Enst. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1990, s. 47.  
50 Seher Durmuş, Bursa Eynebey Kütüphanesindeki 16. Yüzyıl ve Sonrasındaki Türk Cildleri, 

Selçuk Ün. Sos. Bil. Enst.  (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2005, s. 40.  
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d. Müşebbek (Kat’) Şemse 

Tıraşlanarak inceltilmiş derilerin dantel gibi oyularak, zemine yapıştırılmasıyla 

oluşturulur. Kat’ şemseler genellikle iç kapak bezemesinde kullanılır. 

e. Mülemma Şemse 

 Motiflerin ve zeminin altınla bezenmesidir. Mülemma şemse tarzında, yeşil ve 

sarı altın birlikte kullanılabilir. Şemse ve köşebent arasındaki boşlukların bezendiği 

kapaklara da mülemma denilmiştir. 

f. Mülevven Şemse 

Şemse, köşebent ve salbeklerin cildin derisinden farklı renkteki bir derinin 

yapıştırılmasıyla yapılmasıdır. Mülevven şemseler altının zemine veya motife 

uygulanmasıyla, alttan ayırma ve üstten ayırma tarzında yapılabilir51. 

 

II.3.1.2. Zerdûzi Cild 

Altın, gümüş, sim ve ipliklerle deri üzerine işlenerek yapılan süslemelerden oluşan 

cildlerdir.52 “İşlemeler gümüşle yapılırsa simdûzi, altınla yapılırsa zerdûzî cild adını alır.”53 

 

II.3.1.3. Zerbahar (Zilbahar) Cild 

“Üzerine ezme altınla, fırça kullanılarak geometrik çizgiler çizilmiş, kesişen 

hatlar arasına altın noktalar konulmuş deri cildlere verilen ad. Kafes de denilmiştir. 

Süsleme kapağın ortasını veya bütün yüzünü kaplar. Bazen cild mahfazasında da aynı 

süsleme görülür. XIX. yüzyılda çok rastlanır.”54 

 

II.3.1.4. Çârkûşe Cild 

Kenarları yaklaşık birer santim eninde deri ile çevrilmiş, ortası ebru, kumaş veya 

kâğıt kaplı cildlere denir. Kapak köşelerine konulan üçgen derili cildlere de bu isim 

verilmektedir55. 

                                                
51 Meral Erkan, Osmanlı Dönemi El Yazması Deri Cild Kitap Süsleme Örnekleri (Ank. Milli Kütp., TTK. 

Etnog. Müzesi), Gazi Ün. Sos. Bil. Enst. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994, s. 45.  
52 Seher Durmuş, a.g.t., s. 40. 
53 Mine Esiner Özen, Yazma Kitap ….,  s. 80, 81. 
54 Mine Esiner Özen, a.g.e., s. 12. 
55 Ahmet Saim Arıtan, “Ciltçilik”,  s. 553. 
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II.3.1.5. Yekşah Cild 

Motifler “yekşah” denilen ucu sivri bir aletle56, yaldız sürülmüş deri zemine 

kakmak suretiyle yapılır. Bu cildler XVIII. yüzyılda çok görülür57. 

 

II.3.2. Kumaş Cild 

Kumaş cild,“mukavva üzerine keten, ipekli veya kadife kumaş kaplanarak 

yapılan cildlerdir.”58 Doğu cildlerinde, XIII. yüzyıldan itibaren kapakların hem iç hem 

de dış yüzeyinde oldukça sık görülmüştür. Bu kumaşlar düz olabildiği gibi kendinden 

desenli de olabilir. II. Bayezıd zamanında oldukça sık görülen çârkûşe kumaş cildlerde 

kullanılan kumaşlar, iki renkli küçük kareli veya çubuklu (iki renk yollu) ipeklerdir. 

Hemen hemen her devirde görülmüştür.59 

 

II.3.3. Mücevherli (Murassa’) Cild 

“Kıymetli taşlarla bezenmiş cildlere murassa cild denilmektedir. Fildişi, sedef, 

firuze, mine, mercan, yakut, zümrüt, inci ve elmas süslemeli olanları vardır.”60 Bu cild 

tarzı önemine binaen daha çok Kur’ân-ı Kerîmlere uygulanmıştır. 

 

II.3.4. Ebrûlu (Kâğıt) Cild 

Ebru61, klasik cild san’atıyla en fazla yakınlık gösteren san’atımızıdır. Sayısız 

örnekte, mahfazalarda ve  cild iç kapağında yer alan ebru hemen her devirde alt kapak, 

üst kapak ve miklebte de kullanılmıştır. Yine her devirde cild yan kâğıdı62 olarak kitabı 

                                                
56 Mine Esiner Özen, a.g.e., s. 78. 
57 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 553. 
58 Mine Esiner Özen, Türk Cild San’atı,  s. 28, 29. 
59 Mine Esiner Özen, a.g.e., s. 30. 
60 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 553. 
61 Ebru: Kitre veya benzeri maddelerle yoğunluğu arttırılmış su üzerine özel fırçalar yardımıyla boyaların 

serpilip orada meydana gelen desenlerin kâğıda alınmasıyla elde edilen bir san’at eseridir (Ahmet Saim 
Arıtan, “Türk Ebru San’atı”, Türkler, C: 12, Ankara 2002, s. 328). 

62 Yan Kâğıdı: Cildçilik terimi. Araya konan ve Acem Köstebeği (Eski yazma eserlerde kitap dikildikten 
sonra, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba, bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan, ince traş 
edilmiş deri parçası) kendisine yapıştırılan kâğıda verilen ad (Mine Esiner Özen, a.g.e., s. 77). 
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süslemiştir.63 Ebrulu cildler dayanıklı olmaları için genellikle çârkûşe tekniğinde 

yapılmışlardır.64 

 

II.3.5. Lâke (Ruganî) Cild 

“Adını “lak” (vernik) kelimesinden alan ve Ruganî veya Edirnekarî de denilen 

lake cildlerde kapağın yapıldığı mukavva veya deri perdahlanıp tamamen pürüzsüz hale 

getirilerek verniklenir. Bu cilalı satıh üzerine altın ve boya ile nakışlar yapıldıktan sonra 

cam gibi parlak bir yüzey elde edinceye kadar birkaç kat daha vernik çekilir. Türk cild 

san’atında ilk lake örnekler XV. yüzyılda Osmanlılarda ve Timurlularda görülür. Bu 

asırdan itibaren Safevilerde ve Babürlerde de uygulanmıştır.65 

 

II.4. Cildin Bölümleri 

Bu bölümde karışıklığı önlemek amacıyla cildin bölümleri ve kapağın 

bölümlerini ayrı başlıklar altında ele alacağız.  

II.4.1. Cildin Bölümleri  

 

 

Şekil 1: Cildin Bölümleri 

                                                
63 Mine Esiner Özen, Türk Cild San’atı,  s. 29. 
64 Ahmet Saim Arıtan, “Çiltçilik”, s. 553. 
65 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 553. 
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II.4.1.1. Kapaklar 

Kapak; “bir kitabın üstünü örten ve cildini teşkil eden kapaklardan her 

birisi”dir.66 Kapaklar kitabı örten ve koruyan kısımdır. 

Alt ve üst kapağın her biri “deffe” diye adlandırılmıştır. Kapakların ölçülerinin 

farklı şekilde tutulması da  değişik biçimlerde cildler ortaya çıkarmıştır.67 Kapaklara, 

ön-arka, sağ-sol, alt-üst kapak gibi isimler verilir. 

 

II.4.1.2. Mikleb 

“Cilddeki görevi kitabın yapraklarını korumak olan mikleb”68, sertâba 

dolayısıyla alt kapağa bağlıdır. Miklebin sivri uçtan uzun kenara uzunluğu kapağın 

eninin yarısıdır. Miklebin kısa kenarının uzunluğu ise kapağın eninin üçte biridir. 

Klasik cildlerde mikleb de alt ve üst kapak kadar süslenmiştir.69 

 

II.4.1.3. Sertâb 

Mikleble arka kapak arasında bulunan bölümdür. Kitabın ön kısmını korumak 

için yapılmıştır. İlk dönemlerde sertablar genellikle tezyinatsız yapılmıştır.Daha sonra 

oldukça süslü sertablar yapıldığı gibi yazılı sertablar da nadiren görülür.70 

 

II.4.1.4. Sırt 

İki kapağı birbirine bağlayan, kitabın arkasını örten, kitabı dağılmaktan koruyan 

kısımdır. Bu bölüm Selçuklu ve Türk cildlerinin tamamında düz olarak yapılır, bombeli 

yapılmaz.71 

 

                                                
66 Mine Esiner Özen, Yazma Kitap ……, s. 36.  
67 Mine Esiner Özen, Türk Cild ……, s. 10, 11. 
68 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu Cild San’atının Özellikleri”, I. II. Milli Selçuklu Kültür 

Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993, s. 184.  
69 Seher Durmuş, a.g.t., s. 29. 
70 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 184. 
71 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 184. 
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II.4.1.5. Muhat - Dudak 

“Ön kapak sağa, mikleble beraber arka kapak sola açılır. Sırt ile kapaklar 

arasında kapakların rahat açılmasını sağlamak için bırakılan boşluğa “muhat payı”, 

kapaklar ile mikleb arasındaki boşluğa da “dudak” denir.72 

 

II.4.1.6. Şiraze 

Kitabın yapraklarını muntazam bir surette tutan bağ ve örgüdür.73 Bu örgünün 

uçlarında kalan ve “kanat denilen ipler yaprak ve formaların hep birlikte cilde 

bağlanmasını sağlar.74 Formaları sırtın iki ucundan sağlam tuttuğu ve sıkıca bağladığı 

için şirazeli kitaplar çabuk dağılmazlar. Klasik doğu cildini, batı cildinden ayıran en 

önemli özelliktir.75 

 

II.4.1.7. İç Kapaklar 

Selçuklularda cild kapağının içindeki derinin ısıtılmış kalıpla ve kabartma 

desenlerle soğuk tarzda süslenmesidir. 

İç kapaklarda, ağırlığı rûmî olmak üzere, nebatî ve hendesîsi ile, çok ayrı bir 

tezyinat zenginliğiyle karşılaşırız. İç kapaklar çok nadir boş bırakılmıştır. Genellikle 

tezyin edilmiştir.76Osmanlı da ise genellikle kat’, şemse ve köşebent tarzında veya dış 

kapaklardaki gibi kabartma süsleme ile, altınla yapılmış harfler ile veya ebrû ile 

süslenmiştir.  

 

II.4.2. Kapağın Bölümleri 

II.4.2.1. Şemse 

Şems, Arapçada güneş demektir. Şemse de eski kitap cildlerinin üzerine yapılan 

güneş biçimindeki motifin adıdır. Şemse genellikle tezyinata hakim olan unsurdur. 

                                                
72 Ahmet Saim Arıtan, “Ciltçilik”,  s. 554.  
73 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu …..”, s. 935.  
74 Hasan Özönder, a.g.e., s. 187. 
75 Gürcan Mavili, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 13. ve 14. Yüzyıllara Ait Cild Sanatı Örnekleri, 

(M.S.G.S.Ü. Sos. Bil. Enst. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2002, s. 28.  
76 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu Cild San’atının Özellikleri”,  s. 184. 



 24 

Şemse bazen de kapak zeminini tamamen kaplar. Cildin yalnızca üst kapağına şemse 

motifi yapılabildiği gibi iki kapağa iç kapaklara ve miklebe de yapılmıştır.77 

Şemse güneş gibi anlamına gelse de bütün şemse motifleri yuvarlak değildir. 

Yuvarlak şemsenin yanında, oval, yıldızlı altıgen, sekizgen şemselere de 

rastlanmaktadır.78 

 

II.4.2.2. Salbek 

Cild kapaklarının ortasında bulunan şemsenin alt ve üst kenarlarının bir uzantısı 

şeklinde yapılan süsleme unsurudur.79 Salbekler şemseye bitişik yapıldığı gibi, şemse 

ile arasına mesafe de girebilir. Salbek daha çok Anadolu Selçuklularının son 

dönemlerinde ve Beylikler ile Erken Osmanlı Döneminde yuvarlaktan oval şemseye 

geçişte kullanılmıştır. Ama daha erken dönemlerde istisnalara da rastlanmaktadır80. 

 

II.4.2.3. Köşebent 

Kapağın dört köşesinde ve zencireklere bitişik olarak yer alır. “Köşe çiçeği köşe 

bağı gibi mânâlara gelen köşebente kenar şemsesi de denilmektedir.” Köşebentler 

genellikle tezyini özellikler taşır nadiren düz cetvel şeklinde yapılmıştır. Tam zeminli 

geometrik desenlerde ve rûmîli kapaklarda köşebent bulunmaz.81 

 

II.4.2.4. Zencirek Bordür Cetvel 

Yazma kitapların sayfa kenarına, levha yazılarının etrafına, cildlerin kenarlarına, 

iki çizgi arasında altınla yapılan, zincirleme halkalar şeklindeki süsleme suya verilen 

addır. “Kapağı en dışta ve dört taraftan çevirir. Daha çok 4-5 mm genişliğindeki zencirek 

kullanılır. Daha geniş olan bordürler de kullanılmıştır. Bazen iç içe 4-5 sıra zencirek 

bordür kullanılmıştır. Bu zencireklerin araları ince, kalın cetvellerle ayrılmıştır.”82 

 
                                                
77 Mine Esiner Özen, Türk Cild ….., s. 14.  
78 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu ……..” s. 935-936. 
79 Hasan Özönder, a.g.e., s. 170. 
80 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 936. 
81 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 935. 
82 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 935. 
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II.5. Malzemeler ve Aletler 

II.5.1. Malzemeler 

II.5.1.1. Deri 

Doğuda cild san’atının batıya nazaran daha gelişmiş olması dibağat ve 

dericiliğin doğunun en gelişmiş san’atlarından biri olmasına dayanır.83 Bunu günümüze 

kadar gelebilmiş cildlerden anlıyoruz. “Cild kapaklarında en çok koyun (meşin), keçi 

(sahtiyan) bazan ceylan (rak) ve sığır derisi kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu cildlerinde 

en çok kullanılan deri keçi (sahtiyan) derisidir.”84 Selçuklu’da kahve tonlarında 

derilerden cild ayrılırken kırmızı, yeşil, vişne çürüğü, siyah renk deriler Osmanlı’da 

daha fazla kullanım alanı bulunmuştur. 

 

II.5.1.2. Murakka’, Mukavvâ 

Murakka, birkaç kâğıdın suları aksi yönde olmak üzere üst üste yapıştırılmasıyla 

elde edilen mukavvaya verilen addır.85 

Anadolu Selçuklu cildinden itibaren deri, mukavva üzerine kaplanırdı. Daha 

önceki dönemlerdeki ve ilk İslâm cildlerinde olduğu gibi tahta kullanılmaktan 

vazgeçilmiştir.86 

 

II.5.1.3. Altın 

Klasik cild yapımında önemli bir malzeme de altındır. Altın, Arapçada “zeheb” 

kelimesi karşılığıdır. Müzehhib kelimesinin kökünü teşkil etmektedir.87 Altın cild 

san’atında her devirde farklı teknikte kullanılmıştır. “Anadolu Selçuklu Cildlerini, 

önceki devir ve Osmanlı’dan ayıran özelliği altını kakma diyebileceğimiz bir teknikle 

kullanmasıdır.”88 Daha sonraki dönemlerde kakma tekniğiyle beraber fırça ile sürme de 

kullanılmıştır. 

 
                                                
83 Cahit Karadana, a.g.t.  s. 27. 
84 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 938. 
85 Mine Esiner Özen, Yazma Kitap ……., s. 49. 
86 Kemal Çığ, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971, s. 7. 
87 Cahit Karadana, a.g.t., s. 31.  
88 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 939. 
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II.5.1.4. İpek İplik ve İbrişim 

Kitabı bir araya getirmek, formaları dikmek ve bunu kâğıdın rengine uydurmak 

için ince sarı ipek iplik, kitabı daha da sağlamlaştırmak için sırtın üst ve alt köşelerine 

örülen şirazelerde ise renkli ibrişimler kullanılmıştır.89 

 

II.5.2. Âletler 

II.5.2.1. Kalıplar 

“Motiflerin deri üzerine kabartma olarak çıkmasını sağlayan alete kalıp denir. 

Metalden, tahtadan ve deriden yapılan kalıplar, kapak üzerindeki yerlerine göre “şemse 

kalıbı”, “köşe kalıbı” gibi isimler alırlar.”90 

Bazı cildlerde özellikle şemse, mikleb ve kapak içlerinde “yekpâre” kalıplar 

kullanılmıştır. Bazı minik kalıplar da daha çok zencireklerde, bordürlerde, şemse motifi 

iç dolgularında, köşebentlerde, sertabın muhtelif yerlerinde kullanılmıştır. Bu kalıplar 

müstakil kullanıldığı gibi, yan yana, üst üste basılarak da kullanılır.91 

 

II.5.2.2. Muhtelif Âletler 

Kalıplardan başka, cetvel çekmek, basit örgü ve geçmeleri yapmak için “kör 

âlet”, “yekşâh”, “teber” denilen aletler de cild yapmak için kullanılır. Bu âletler 

basılırken kızdırılarak kullanılır.92 

 

                                                
89 Ahmet Saim Arıtan, “Ciltçilik”, s. 554.  
90 Ahmet Saim Arıtan, a.g.m, s. 554. 
91 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu …..”, s. 939. 
92 Ahmet Saim Arıtan, “Cildçilik”;  s. 554, 555. 
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III. BÖLÜM 

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN BAZI CİLD ÖRNEKLERİ 

III.1. Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin Tanıtımı 

Etnoğrafya Müzesi ankara’nın Namazgâh diye anılan Müslüman mezarlığının 

bulunduğu tepede kurulmuştur. Eskiden halk, kayaların üstünde üç sıra taştan örülmüş 

bir namazgâhda Bayram namazları kılarlar ve yağmur duasına çıkarlardı. 1918-1922 

Millî Mücadele senelerinde burası önemli merasimlere sahne olmuştur. 

Namazgâh tepesini, Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Kasım 1925 tarihli Bakanlar 

Kurulu kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı’na müze yapılmak üzere hibe etmiştir. 

Müze 854 metrekare saha üzerine inşa edilmiş, tek katlı, 8 salon ile bir holden ve 

iki kat üzerine beş odalı bir idare kısmından ibaret ise de sonradan arka kısma iki salon 

daha ilâve edilmiştir. 

Etnoğrafya Müzesi dikdörtgen bir yapıda olup, tek kubbelidir. Yapı taş 

duvarlardan ibaret olup, küfeki taşı ile kaplanmıştır. Alınlık kısmı mermerden olup, 

üzeri oyma süslüdür. 

Kubbe: İki yanı salonları ayıran duvar ile arka kısmı sütunlar üzerine, ön kısmı 

ise kapı üstüne atılan yan kirişler ile 8 köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. İç 

tezyinatı, kalemişidir. Yapıya 28 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Üçlü bir giriş sistemi 

vardır. Kapıdan girilince, kubbe altı holüne ve buradan da iç bahçe denilen sütunlu 

kısma geçilir. Buranın ortasına mermer bir havuz yapılmış, çatı kısmı da açık 

bırakılmıştır. Bilâhare bu kısım Büyük Önder Atatürk’ün geçici istirahatine ayrılınca 

havuz bahçeye çıkarılmış, çatı da kapatılmıştır. Belirtilen bu kısmın etrafına simetrik 

olarak büyüklü küçüklü salonlar yerleştirilmiştir.  

İdare kısmı binaya bitişik olup, iki katlıdır. Üst katında 3 oda, alt katında 2 oda 

vardır. 1927 yılında inşaatı tamamlanan Müzede İstanbul Müzeleri Müdürü Halil Ethem 

(Erdem) başkanlığında kurulan komisyon tarafından satın alınan eserler teşhir 

edilmiştir. 15 Nisan 1928 yılında müzeyi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Paşa 

(Atatürk) müzenin muhtelif bölümleri hakkında bilgi aldıktan sonra Afgan Kralı 

Amanullah Han’ın Türkiye’yi ziyaretleri nedeniyle müzenin ziyarete açılmasına emir 

buyurmuşlardır. Müze halka, 18.7.1930 tarihinde açılmış, 1938 Kasım ayında müzenin 
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iç avlusu muvakkat kabre tahsis edilinceye kadar açık kalmıştır. Atatürk 10.11.1953’te 

Anıtkabir’e nakline değin burada yatmıştır.  

Neolitik devirlerden çağımıza kadar pek çok kültür Anadolu’da doğmuş, 

gelişmiştir. Anadolu’nun Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan köprü durumunda olması 

kültürel alışverişlere neden olmuştur. Bu kültür alışverişlerine rağmen geleneksel san’at 

yapıtlarımız bugüne kadar devam etmiştir. Enroğrafya Müzesi etnoğrafik eserlerden 

ziyade geleneksel Türk San’atının Selçuklular devrinde başlayıp, bugüne kadar devam 

eden örneklerinin sergilendiği bir müzedir. Elimizdeki örnekler Türklerin san’ata 

nedenli önem verdiklerini kanıtlayan belgedir.  

Geleneksel san’at yapıtlarımızın örnekleri olan belgeler müzede şu şıra ile 

sergilenmektedir.  

 

I. Salon: Anadolu halk giyimleri teşhir edilmektedir: Kırmızı yünlü kumaş 

üzerine renkli ipek ve simle işlenmiş, Tefebaşı tabir edilen Kütahya kıyafeti, kadife 

üzerine dival tekniğinde işlenmiş şalvarı, üstlüğü, saltası ve geniş tokalı kemeri ile 

Beypazarı gelin kıyafeti ilgi çeken örneklerdir. 

II. Salon: Doğanın güzelliklerini, güncel konuları, duygu ve düşünceleri el 

dokumaları üzerine aksettiren genç kızlarımızın el emeği, göz nuru olan çevreler, 

peşkirler, uçkurlar ve çeşitli keseler teşhir edilmektedir. 

III. Salon: Bitkisel boyaların, geleneksel motiflerin en güzel şekilde 

kullanılmasıyla dokunmuş halı, kilim, cicim, kumaş örnekleri kısacası dokuma eserler 

bu salondadır. Kökeni Hititlere kadar inen çift başlı kartal motifini, Anadolu’da bereket 

sembolü olarak belirlenen kız motifinin çeşitli şekillerini bu salonda teşhir edilen 

dokumalarda görmekteyiz. 16. asır saray motifleri, renkleri kullanılarak dokunmuş 

Hereke yapısı ipek seccade güzel bir dokuma örneğidir.  

IV. Salon: Anadolu el san’atların en eskilerinden birisi olan döğme bakır 

san’atını yanıtlayan, geometrik, hataî, rumî motiflerle, talik ve sülüs hattı ile yazılmış 

mısralarla bezeli bakır kaplara ayrılmıştır. Selçuk ve Osmanlı devri bakır işçiliğinin 

yanında Memluklular devrine ait bakır kap örnekleri de dikkate şayandır. 

Süleymaniye’de yapılan mangallardan güzel örnekler de koleksiyonu tamamlamaktadır. 
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V. Salon: Ankara’da 17. yüzyılda kullanılan bir konuk odası aslına uygun olarak 

bu salonda restore ve dekore edilmiştir. 

Kubbealtı holünde, muvakkat kabrin etrafında yer alan vitrinlerde Osmanlı devri 

silah örnekleri, yıldız porselenleri Beykoz camlarından lâledanlıklar, kapaklı şerbet 

bardağı ve gülabdan örnekleri sergilenmektedir.  

VI. Salon: Tasavvuf ve Tarikatlar tarihi ile ilgili eşyalar sergilenmektedir. 

Selçuklular devrine ait asma kandil, yine bu devre ait şamdanlar Türkülerimize konu 

olan âlemler bu salondadır. 

VII. Salon: 1.ci T.B.M.M. üyelerinden değerli bilgin Besim Atalay Bey’in 

müzeye hediye ettiği eserlere ayrılmıştır. Adı geçenin San’ata, Arkeoloji, Etnoloji ve 

tarihe olan merakı neticesi meydana getirdiği koleksiyon bu salondadır. Buhara menşeli 

mücevherat kutusu koleksiyonu tamamlayan eserlerdendir.  

VIII. Salon: Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait Türk yazı san’atının güzel 

örnekleri teşhir edilmektedir. Bu örnekler arasında Kur’ân-ı Kerîmler, Levhalar, 

takvimler, şecereler, padişah fermanları, ayrıca 146 minyatürü içeren talik hattı ile 

Osmanlılar için yazılmış Silsilename önemli yer işgal ederler. El yazması bu şaheserler 

arasında teşhir edilen yazı takımları yazı san’atı üstadlarının ince zevklerinin birer 

yanıtıdırlar. 

IX-X. Salonlar: Selçuk ve Osmanlı devri ahşap oyma işçiliğinin benzersiz 

örnekleri vardır. Nevşehir İli’nin Ürgüp kazasının Damsa köyünden getirilen Taşhun 

Paşa Camii’nin mihrap ve minberi ahşap oymacılığında dünyada tek eserlerdir.93 

 

                                                
93 “Sanat Dünyamız”…. 
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III.2.1. Örnek Listesi 

 

1. Örnek1, Kur’ân-ı Kerîm 22. Cüz, 739/1338,Ankara Etnografya Müzesi/VIII. 

Salon:10132 

2. Örnek 2, Kur’ân-ı Kerîm 1. Cüz, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon: 10115 

3. Örnek 3, Kur’ân-ı Kerîm 16. Cüz, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon: 10126 

4. Örnek 4,  Kur’ân-ı Kerîm, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:10039 

5. Örnek 5,  Kur’ân-ı Kerîm,Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:10037 

6. Örnek 6,  Kur’ân-ı Kerîm, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:10108 

7. Örnek 7,  Kur’ân-ı Kerîm, 981/1565, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:14734 

8. Örnek 8,  Kur’ân-ı Kerîm, 1147/1731, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:10112 

9. Örnek 9,  Hadigatüs-Süedâ, 1008, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon: 573 

10. Örnek 10,  Kur’ân-ı Kerîm, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:10112 

11. Örnek 11,  Baskılı Mühür Albümü, Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:1.381.79 

12. Örnek 12,  Minkatü’l-Rivaye, Ankara Etnografya Müzesi/vııı. Salon:574 

13. Örnek 13,  Delailü’l Hayrat, Ankara Etnografya Müzesi/vııı. Salon:16286 

14. Örnek 14,  Kur’ân-ı Kerîm, 1110/1694,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. 

Salon:17309 

15. Örnek 15,  Türk Ocağı Nizamnamesi,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. 

Salon:1.379.79 

16. Örnek 16,  Cüz Kesesi,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:1.382.79 

17. Örnek 17, Amme Cüzü,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:1.388.79 

18. Örnek 18, Delailü’l Hayrat,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:12075 

19. Örnek 19, Kur’ân-ı Kerîm,  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:14590 

20. Örnek 20, Delailü’l Hayrat,1256/1840  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. 

Salon:1.391.79. 

21. Örnek 21, Kur’ân-ı Kerîm,1134/1718  Ankara Etnografya Müzesi/VIII. Salon:19046 
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III.2.2. Örnekler 

 

Örnek Numarası : 1 

Resim Numarası : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Çizim Numarası : - 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 22. cüz 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10132 

Geldiği Yer : Tekirdağ evkafından İstanbul şehzade 

ambarına oradan İstanbul müzeleri direktörü 

vasıtasıyla Müzeler direktörlüğünün 

26.12.935 tarihli 1155 sayılı tezkeresiyle. 

Ölçüsü : 225 x 330 mm 

Ketebesi (Tarih) : 739/1339 Ramazan Merağa 

Müellifi : - 

Hattâtı : Merağa kadısı Abdullah bin Ahmen bin 

Fazlullah bin Abdülhamid el-Kazvînî 

Malzeme ve Rengi : Kahverengi sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Cild oldukça yıpranmış ve tamir geçirmiştir. 

Cild yüzeyinde çizikler, yırtılmalar, kırılmalar mevcuttur. Tamir sırasında kapak dört bir 

tarafından kesilmiş, kenarları başka bir deri ile kaplanmış, sırtı da kahverengi bir deri ile 

yapıştırılmıştır. Cildin kesildiğini köşebentlerin yarım olmasından anlıyoruz. 30 cüzün 

de aynı tarzda cildlenmesi ve cüzlerin içindeki tezhiblerin de aynı oranda kesilmiş 

olması bu cildin başka bir kitaba ait olacağı şüphesini ortadan kaldırır. 

Yapılan tamirde cilde olsun, kitapta olsun estetiğe dikkat edilmeden, yer yer farklı 

renkte deriler kullanılarak, sayfaların tamirinde tezhiblerine dikkat edilmeden 

yapılmıştır. 

 

Cild kahverengi sahtiyandan, soğuk baskı tekniği ile yapılmıştır. Ön kapaktaki 

şemse on altı dilimli yuvarlak formdadır. Şemsede merkezde beşgenle başlayan ve 

uzantısı da gene beş kapalı kollu yıldız vardır. Bu kapalı kollu yıldızların kenarlarından 
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geçirilen teğet çizgilerle şemse zemininde iri beş kollu yıldız teşekkül ettirilmiştir. 

Bunun dışında ikinci bir beş kollu bir yıldız yapılmış ve zeminde on kollu bir yıldız 

meydana getirilmiştir. Bu yıldız kollarının uçlarına doğrudan bir ongen yapılmıştır.  

Merkezdeki beşgenin içinde çift tahrirli çarkıfelek şeklinde geçme bulunmaktadır. 

Bunun etrafındaki beş kapalı kollu yıldızın içleri boş bırakılmıştır. On kollu yıldız ve 

ongenin kesiştiği noktalarda oluşan beşgenlere, ardışık olarak bir tane merkezdeki çift 

tahrirli çarkıfelek geçme bir tane tek tahrirli çarkıfelek geçme yerleştirilmiştir. 

Bunların aralarında bulunan üçgen formların içleri balık pulu ile doldurulmuştur. 

Merkezdeki beşgenin etrafında sacayağını andıran üçgen şeklinde ve on kollu yıldızın 

en ucundaki üçgenlerin içi, balık pulu motiflerinin karşılıklı vurulmasında oluşan örgü 

ile doldurulmuştur. On kollu yıldızın en uçtaki üçgenlerinin arasında kalan dikdörtgen 

bölümlere üç kademeli örgü uygulanmıştır. 

Bu yıldız formunun kenarında iki sıra soğuk tahririn arasında sarmal zencirek 

bulunmaktadır. 

Uçları düğümlü on altı yuvarlak dilimin içleri üç kademeli örgü ile 

doldurulmuştur. Düğüm uçlarında ve dilim aralarında sade tığlar bulunmaktadır. 

Salbekler iri yuvarlak ve ucuna eklenen tepelik formundan oluşmaktadır. 

Dairenin içi merkezinde çift tahrirli mührü Süleyman ve devamındaki on iki dilimin 

meydana getirildiği tezyinatla doldurulmuştur. 

Şemse ve salbeklerde örgü ve geçme aralarında bol miktarda tek kademeli nokta 

uygulanmıştır.  

Yapılan tamir sırasında cildin kesilmesinden dolayı köşebentlerin çok az bir 

kısmı görülmektedir. Bu görülen kısım, şemsenin kenarındaki dilimlerin aynısıdır. 

Buradan şemsenin 1/4’inin kullanıldığını tahmin ediyoruz.  

Arka kapaktaki şemse ön kapaktaki şemsenin aynısı olup ufak tefek farklar 

bulunmaktadır. On kollu yıldızın uçlarıyla ongenin kesiştiği noktalarda oluşan 

beşgenlerin içleri ön kapaktan farklı olarak hepsi tek tahrirli çarkıfelek geçme ile 

doldurulmuştur. Ön kapaktan ayrılan diğer bir nokta da yıldız formunun kenarındaki 

sarmal zencireğin yapılmamasıdır. Arka kapaktaki salbek ön kapaktakinden daha sade 

olarak, dilimlerin sivrileşmesi ve ucuna bir ağrafın yapılmasıyla meydana getirilmiştir.  
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Miklebte bulunan şemsenin ortasında çift tahrirli Mühr-i Süleyman geçme 

bulunmaktadır. Bu Mühr-i Süleyman’ın kollarının oluşturduğu beşgenlere ön kapaktaki 

gibi ardışık olarak bir tane çift tahrirli çarkıfelek geçme, bir tane tek tahrirli çarkıfelek 

geçme yerleştirilmiştir. Bu beşgenlerin arası balık pulu motifinin karşılıklı basılmasıyla 

oluşan örgülerle doldurulmuştur. Kenarda çift sıra soğuk tahririn arasında sarmal 

zencirek bulunur. Bu şemsenin kenarı on iki düğümlü dilimden oluşmaktadır. Bu 

dilimlerden biri sertabın kenar ortasına doğru sivrileştirilmiştir ve ucuna bir ağraf 

yapılmıştır. Şemsenin on bir dilimi üç kademeli, on ikinci dilimi de dört kademeli 

örgüyle doldurulmuştur. Miklebin köşebentleri de kapaklardaki gibi kesilmiş olduğu 

için çok az bir kısmı görülmektedir. Görülen kısım da kapakların köşebentleriyle 

aynıdır.  

İç kapak açık kahverengi deriden yapılmıştır. Köşebent ve kapağın ortasına 

soğuk baskı tekniği ile küçük bir saadet düğümü yapılmıştır.  

Değerlendirme : Eserin ketebe kaydında 739/1339 tarihleri 

bulunmaktadır. Cildin yuvarlak dilimli ön kapak şemsesi, arka kapak şemsesi, tezyinat 

ve tezhibleri incelendiğinde kendisine şemse ve tezhib açısından benzerlikler gösteren 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın Dairesi Başkanlığı Arşivi’nde 51 demirbaş 

numarası ile muhafaza edilen üç adet Kur’an-ı Kerim cüzü94 ile mukayese edildiğinde 

XIV. yüzyılın dönem özelliklerini göstermektedir. Eser ve kapak ketebe kaydına 

uygundur. 

                                                
94 Sadi Bayram, “XIV. Asırda Tezhiblenmiş, Beylik Dönemine Ait Üç Kur’an Cüzü”, Vakıflar Der., S. 

16, Ankara 1982, s. 143.  
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Örnek Numarası : 2 

Resim Numarası : 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Çizim Numarası : - 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 1. cüz 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10115 

Geldiği Yer : Tekirdağ evkafından İstanbul şehzade 

ambarına oradan İstanbul müzeleri direktörü 

vasıtasıyla Müzeler direktörlüğünün 

26.12.935 tarihli 1155 sayılı tezkeresiyle. 

Ölçüsü : 31,5 x 22,5 mm 

Ketebesi (Tarih) : 738 Zilhicce / 1338 

Müellifi : - 

Hattâtı : Merağa kadısı Abdullah bin Ahmen bin 

Fazlullah bin Abdülhamid el-Kazvînî 

Malzeme ve Rengi : Kahverengi sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Cild Kur’ân-ı Kerim’in ilk cüzü olmasından 

dolayı çok yıpranmıştır. Deri çatlamış, yüzeyi dökülmüştür. Cild tamir geçirmiştir. 

Kenarlarda kesilen ve farklı deriler yapıştırılarak tamir edilen cildin yüzeyinde kurt 

yenikleri bulunmaktadır. 

 

Birinci örnekte incelediğimiz Kur’ân-ı Kerim cüzünün bir diğeri de 1. ve 16. 

cüzdür. Aynı teknikle yapılan ve süslenen cildlerin farklarını belirteceğiz. 

Üst kapak şemsesinin kenarındaki dilimler 22. cüze göre 2 tane daha fazladır. 

Salbeğin içi, 22. cüzde geçme ile doldurulmuş, 1. cüzde ise bir tane gülce 

bulunmaktadır. Alt kapak salbeksiz olarak yapılmıştır. Miklep şemsesi aynı karakterde 

tasarlanmış fakat altı kollu yıldızın içi farklı geçmelerle doldurulmuştur.   

Değerlendirme : Eserin ketebe kaydı 738/1337’dir. 22. cüzde 

(Örnek 1) yaptığımız değerlendirmeyi birbiri ardına yapılmış olan cüzler için 

tekrarlıyoruz. Cildi XIV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendiriyoruz.  
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Örnek Numarası : 3 

Resim Numarası : 15, 16, 17, 18 

Çizim Numarası : - 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 16. cüz 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10126 

Geldiği Yer : Tekirdağ evkafından İstanbul şehzade 

ambarına oradan İstanbul müzeleri direktörü 

vasıtasıyla Müzeler direktörlüğünün 

26.12.935 tarihli 1155 sayılı tezkeresiyle. 

Ölçüsü : 32,5 x 24 mm 

Ketebesi (Tarih) : 739  / 1339 

Müellifi : - 

Hattâtı : Merağa kadısı Abdullah bin Ahmen bin 

Fazlullah bin Abdülhamid el-Kazvînî 

Malzeme ve Rengi : Kahverengi sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Cild yıpranmış ve tamir geçirmiştir. Fakat 1. 

ve 22. cüze göre daha sağlam durumdadır. Miklebi sağlamdır. Yıpranmış olan bütün 

kenarlarına deri yapıştırılmıştır. Yapılan tamir çok özensiz ve kabadır. 

 

Bütün özelliklerini anlattığımız 22. cüz ile mukayese edilirse üst kapağın 

şemsesi aynı hazırlanmıştır. Fark salbeğin içindeki geçme ve salbeğin ucunda eklenmiş 

yarısı görünen bir saadet düğümüdür. 

Alt kapak ve miklep 22. cüzün tezyinatı ile aynı süslenmiştir.    

Değerlendirme : Eserin ketebe kaydı 1337’dir. Eserin kapağı 

orjinaldir.  
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Örnek Numarası : 4 

Resim Numarası : 19, 20 

Çizim Numarası : 1 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10039 

Geldiği Yer : Rodoscuk kasabası camisinden Tekirdağ 

evkafı vasıtasıyla Şehzade ambarına oradan 

da Etnografya Müzesi’ne gelmiştir. 

Ölçüsü : 310 x 447 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Kırmızı Sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Cild oldukça yıpranmış, muhat paylarına deri 

yapıştırılmak suretiyle tamir görmüştür. Kenarları yıpranmış, kartuş ve köşebentler 

mülevvenlerinden yer yer kalkmıştır. Kitap aynı zamanda patoloji de görmüştür. Fakat 

bu patoloji özensiz yapılmıştır. Miklebi kopmuş ve kayıptır.  

 

Kırmızı sahtiyan cild, gömme, alttan ayırma, mülevven tekniğiyle yapılmıştır.  

Şemse, düz, oval, geniş dilimlidir. İnce rûmî ve hataîlerle bezenmiş olan şemse, 

merkezde, baklava diliminden devam eden, dallardan meydana gelmiştir. Bu dallar 

salbekler hizasında, Rûmîlerden oluşan, salbek şeklinde kapalı bir form meydana getirir. 

Şemse etrafında bir sıra altın tahrir çekilmiştir. Dilim aralarında noktalar şeklinde ve 

dilim ortalarında sade tığlar bulunmaktadır. 

Şemseye bir ağrafla bağlanan salbek zemininde şemsede olduğu gibi hataî ve 

Rûmî kombinasyonu görülmektedir. Salbek de şemse gibi tığlanmıştır. 

Köşebentlerde Fatih dönemi cildlerinin erken dönemlerinde uygulanan,ortadan 

içeriye doğru kıvrım yapanüslup vardır. Köşebent içi kanatlı rûmî ve hataîlerle 

bezenmiştir.Köşebent çevresi şemse ve salbekler aynı şekilde olup, buna ek olarak uzun 

kenar tarafında yarım tepelik vardır. 
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Bordür dikdörtgen kartuşludur. Köşeye rastgelen paftalardaki süsleme iki iplik 

şeklindedir. Biri rumû diğeri bitkiseldir. Aralardaki paftalar ise biri “s” formları 

üzerinde biri rûmî diğeri hataî tezyinat uygulanmıştır. Ortabağ rumîdençıkan rumî dal 

süslenmiştir. Pafta ve karelerin arasında dolaşan, altın sarmal zencirek 

bulunmaktadır.Köşebent ve paftaların arasında kalan kare boşluklar altınlarla 

cetvellenmiştir. Bu karelerin içine altılı gülçe basılmıştır. 

Ön ve arka kapaklar birbirinin aynısıdır. 

Değerlendirme : Ketebe kaydı bulunmayan cild, şemse, 

köşebend formları incelendiğinde Fatih dönemi cildleriyle benzerlik göstermektedir. 

Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya yazmaları bölümünde bulunan 887 / 1482 tarihli 

3131 numaralı “Tezkiretu’l-Evliyâ” ve yine Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 

yazmalarında bulunan 3912 numaralı “Ayine-i İskenderî”95 kitaplarının cildleri 

incelendiğinde, şemse köşebent formları ve motiflerinin benzerliğinden dolayı bu cildi 

XV. yüzyıla tarihlendiriyoruz.  

 

                                                
95 Fazilet Dülger, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Yazmaları Cild Örnekleri, Selçuk Üni. Sos. 

Bil. Enst. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2008, s. 70, 75.  
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Örnek Numarası : 5 

Resim Numarası : 21, 22, 23 

Çizim Numarası : 2, 3 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10037 

Geldiği Yer : Rodoscuk camiinden Tekirdağ evkafı 

vasıtasıyla Şehzade ambarına oradan 

İstanbul müzeleri direktörlüğü vasıtasıyla 

gelmiştir.  

Ölçüsü : 300 x 415 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Kahverengi meşin 

Bugünkü Durumu : Cildin miklebi kopmuş fakat kaybolmamış, 

kapaklarda yer yer kurt yenikleri bulunmaktadır. Ön kapakta, yukarıdaki salbeğin yan 

tarafından bir parça mukavvaya kadar kalkmıştır. Boydan boya deri yüzeyinde kalkmış 

bölümler vardır. Muhat payına ve sertabın bir bölümüne açık kahverengi deriden 

yapıştırılmak suretiyle tamir görmüştür. Sırtına da yapıştırılan koyu renk deri 

köşebentlerin bir kısmı kapatmıştır. Kapakta gömme şemse ve köşebentlerin haricinde 

kalan deri yüzey sürtünmeden dolayı oldukça fazla yıpranmıştır.  

 

Kahverengi sahtiyandan yapılan cild, gömme, altta ayırma tekniğiyle yapılmıştır. 

Şemse, düz, dilimli, oval, 1/4 simetrili yapılmıştır. Alttan ayırma tekniğiyle 

süslenen şemsenin, kabartmalarınıntamamına yakını altın ile ayrılmıştır. Fakat bazı 

bölümler ve tepelik şekli oluşturacak bir bölüm siyah ile ayrılmıştır. Şemse içerisinde, 

helezon dallar üzerinde Rûmîler, hataîler ve pençler tezyinatı oluşturur. Şemsenin 

dışında bir sıra altın tahrir bulunmaktadır.  
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Salbekler şemseden uzak ve altın tahrirle bağlıdır. Salbek içerisinde rumî 

motiflerden oluşan kapalı bir form bulunmaktadır. Salbeğin çevresi de şemse gibi altın 

tahririlidir. 

Köşebent, Fatih döneminin karakteristiği olan içe kıvrımlı şemsenin 1/4’i 

şeklinde uygulanmıştır. Köşebent içi de şemseye uygun şekilde tezyîn edilmiştir. 

Köşebent içerisinde, şemsenin içinde bulunan, siyah renkle alttan ayırma olarak yapılan 

şemse formundan iki tane bulunmaktadır. Bu salbek motiflerinin içindeki hataîden çıkan 

dalların ucunda üç yapraklı yonca bulunmaktadır. Köşebentlerin ucunda yarım salbek 

şeklinde, altından çizilmiş tepelik bulunmaktadır. Yan taraflarda, bu tepeliklerin 

arasında büşluğu doldurmak için altından çizilen bir desen bulunmaktadır. Kenarlarda 

ise bir sıra altın, iki sıra soğuk  cetvelin arasında altın, düğümlü bir geçme 

bulunmaktadır. 

Kopuk olan mikleb kapaklarla aynı tarzda süslenmiştir. Salbek şeklinde mikleb 

şemsesi içerisinde, diğer şemse ve köşebentler içerisinde bulunan süslemeye uygun 

şekilde tezyin edilmiştir. Miklebteki köşebentler kapaklardakinin aynısıdır. Kitabın iç 

kapakları görülmemektedir. Beyaz bir kâğıt yapıştırılmıştır. 

Sertabında sülüs hat ile “La yemessuhu illel mutahherun”ayeti bulunmaktadır. Bu ayet 

kısmı da gömme, alttan ayırma tekniğiyle yapılmıştır. Alttan ayırma altın ve çok az bir 

bölümde siyah bir renk ile yapılmıştır.  

Değerlendirme : Ketebe kaydı bulunmayan bu cild 4 numaralı 

örnekte incelediğimiz 10039 envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’le aynı şemse köşebent 

formu ve desen özellikleri taşıdığından XV. yüzyıla tarihlendirilmiştir.   
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Örnek Numarası : 6 

Resim Numarası : 24, 25, 26, 27 

Çizim Numarası : 4, 5 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10108 

Geldiği Yer : İstanbul Ayasofya Camii’nden Şehzade 

Ambarı’na oradan da İstanbul Müzeleri 

direktörlüğü vasıtasıyla Etnografya 

Müzesi’ne gelmiştir. 

Ölçüsü : 210 x 303 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Dış kapaklar siyah sahtiyan, mülevveni 

bordo, iç kapak kahverengi sahtiyandır. 

Vakıf No : 4/959 

Bugünkü Durumu : Cild, muhat kısmına boydan boya, 

kahverengi deri yapıştırılmak suretiyle tamir görmüştür. Clidin miklebi ve şirazesi 

sağlamdır. İç kapak kötü bir tamir geçirmiş, kapağın tamamına önce bir kâğıt 

yapıştırılmış, daha sonra da kaldırılmış fakat kalıntıları hala mevcuttur. İç kapak tamir 

sırasında renk açısından hiç uygun olmayan malzemelerle tamir edilmiştir. Cild 

yüzeyinde yer yer kurt yenikleri vardır. Kapak kenarları yırtılmış, zencirekler yer yer 

kalkmış, muhat kısmı tamir edilirken yapıştırılan deriler zencirekleri kapatmıştır. 

 

Bordo sahtiyandan yapılmış olan cild, alttan ayırma gömme,mülevven  

tekniğiyle yapılmıştır. Şemse, oval, 30 dilimlidir. Desen bir dolantı bulut etrafında, 

hataîler, sazyolu yapraklar, pençlerden oluşan, bitkisel motiflerden oluşmuştur. 

Salbekler tepelik formunda , şemseye uygun büyüklükte olup, içerisinde tek bir hataî 

vardır. Şemse ve salbeğin kenarı, altın cetvel ve tığlıdır. 
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Klasik dönem Osmanlı köşebenti içerisinde, şemsede olduğu gibi bulut ve 

hataîlerle tezyin edilmiştir. Kenarları tığıldır. Zencerek olarak kalın altın “s” 

zencerekkullanılmıştır. 

Sertabında ortada gömme kartuş içerisinde “La yemessuhu illel mutahherun” 

ayeti alttan ayırma olarak bulunmaktadır  

Miklebte ise kapaklardan farklı olarak koyu siyah deri kullanılmıştır. Büyük 

salbek şeklinde olan mikleb şemsesi içerisinde, kapak şemsesine uyumlu olarak dolantı  

bulut etrafında bitkisel desenler kullanılmıştır. Bu şemse tığlı ve altın cetvellidir. 

Köşebentler kapakta kullanılanın aynısıdır, yalnızca mikleb ortasına gelen uçlarına birer 

büyük altın nokta koyulmuştur.  

İç kapaklar sade olup, açık kahverengidir.Ortasında klasik küçük bir şemse 

vardır.Bu şemse mülevven tekniğinde yapılmıştır. Mülevvenlik bordo deri ile 

sağlanmıştır. Şemse içinde, şemsenin alt ucundan başlayıp şemse kavsine paralel olarak 

sıralı penç ve yapraklar vardır. Ortada ise ne olduğu çok anlaşılmayan yine yaprakların 

sıralanmasından oluşan, bitkisel bir motif bulunmaktadır. Şemse etrafı altın cetvelli ve 

tığlıdır. Köşebent yoktur. Zencirek olarak ise iki altın cetvel arasında “s” zencirek 

kullanılmıştır. İç kapakta sertap ve mikleb süslemesi yapılmamıştır.  

Değerlendirme : Şemse köşebent formu, şemse şekli ve 

büyüklüğü, motiflerine bakıldığında, ketebesinde herhangi bir bilgi bulunmamakla 

birlikte cildin XVI. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiye, Bursa Eynebey 

Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi 905’de kayıtlı, 1036 / 1626 ketebe kaydı bulunan 

Fevaidü’l-Hakaniyyetü’l-Ahmed Hakaniye adlı kitabı incelediğimizde iki eser 

arasındaki benzerlikten ulaşıyoruz ulaşıyoruz.  
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Örnek Numarası : 7 

Resim Numarası : 28, 29, 30, 31, 32 

Çizim Numarası : 6, 7  

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 14734 

Geldiği Yer : Muhasip Hasan Paşa tarafından H. 1077 

senesinde Tacaddinzade’nin camisine 

vakfedilmiştir. 

Ölçüsü : 210 x 300 mm 

Ketebesi (Tarih) : Hicri 981 / 1573 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Koyu kahverengi sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Cild muhat paylarına boydan boya deri 

yapıştırılmak suretiyle tamir görmüştür. Bu tamir çok kaba şekilde yapılmıştır. 

Mülemma olan bu cildin ön ve arka kapaklarında meredeyse hiç altın kalmamıştır. Hatta 

arka kapakta desenler kaybolmaya başlamıştır. Kenarları yıpranmıştır. İç kapakta dudak 

kısmının yıpranmasından dolayı tamir görmüştür. Fakat çok kaba yapılan bu tamir kat’lı 

olan kısmın neredeyse yarısını kapatmıştır. İç sayfaları üzerine Arapça harflerle 

karalamalar yapılmıştır.  

 

Koyu kahverengi sahtiyandan yapılan cild, gömme, mülemma tekniğiyle, 1/4 

simetrili tam zeminli ve kartuşlu şekilde süslenmiştir. 

Bulut, hataî, penç ve yaprak motiflerinden oluşan zeminde, bağımsız bir hatla 

şemse, salbek formu oluşturulmuştur. Bu şemse formu içindeki motifler dışındakilerden 

daha küçüktür. Salbek içerisinde hiçbir yere bağlı olmayan bir hataî bulunmaktadır. 

Şemse, salbek formunun dışında, bulut, hataî, penç ve ıtır yaprakları serbest olarak 

dolanarak güzel bir kompozisyon oluşturmuştur. Bu cildin kalıbı yarım olup iki seferde 

uygulanmıştır. İki sıra sarmal zencirek arasında kartuşlar bulunmaktadır. Kartuş içleri 
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ise ıtır yaprakları, çiçekleri ve hataîler,yapraklar ve goncagüllerden müteşekkil nebati 

tezyinatla süslenmiştir. 

Sertabda ise kartuş içerisinde sülüs hatla “La yemessuhu illel mutahherun” 

yazmaktadır. Mikleb ve arka kapak da ön kapakla aynı şekilde süslenmiştir. Mikleb ön 

ve arka kapakta kullanılan kalıpla hazırlanmıştır. Cildin mülemma oluşu ve derinin 

rengi  miklebten anlaşılmaktadır. 

İç kapak, bordo deri üzerine, şemse salbek ve köşebentler gömme 

şemselidir.Katı’ bölüm mavi zemin üzerine siyaha boyanarak yerleştirilmiştir. İç 

kapaklar dış kapakların aksine şemse köşebent formunda süslenmiştir. Şemse içerisinde, 

siyah deri ile tekrar bir tane daha şemse köşebent formu oluşturulmuştur. Bu formların 

arasında ve şemse içinin tamamında helezonlar üzerinde rumî motifler dolanmaktadır. 

Salbek içi de yine rumî motiflerle bezenmiştir. Şemse ve salbeğin etrafı dilimli ve bir 

sıra cetvellidir. Cetvelde, dilimlerin birleşim noktalarında, ince küçük tığlar 

bulunmaktadır. Köşebentler şemse formunun 1/4’ünden yapılmıştır. Köşebentlerin 

dışında da bir sıra cetvel ve dilimlerin birleşim yerlerinde tığlar mevcuttur. Miklebin iç 

kapağında da aynı köşebentler kullanılmış ve şemse ise kapaklarda bulunan şemsenin 

yarısı kullanılarak süslenmiştir.  

Değerlendirme :  Ketebe kaydı 981/1573 olan cildi XVI. 

Yüzyıla tarihlendiriyoruz. Eser, Eynebey Kütüphanesi Hüseyin Çelebi 444’te kayıtlı 

1004/1595 tarihli ketebe kaydına sahip el-Futuhâtü’l-Mekkiyye fi Ma’rifet-i Esrâri’l-

Malikiyye ve’l-Milkiyye, Bursa YEBEK, genel bölümde 1232’de kayıtlı, 934/1536 

tarihli Dîvân, Bursa YEBEK, Ulucami 1704’te kayıtlı 970/1562 ketebe kaydı bulunan 

Risâletü’l-Muhammediyye ve yine Bursa YEBEK, Haraçcıoğlu 59’da kayıtlı 970/1562 

tarihli Mevâhib-i Âliyye96 isimli eserlerle benzerlik göstermektedir. Bu bilgiler ışığında 

kapakların orjinal olduğunu görüyoruz. 

 

 

                                                
96 Seher Durmuş, Bursa Eynebey Kütüphanesindeki 16. Yüzyıl ve Sonrasındaki Türk Cildleri, 

Selçuk Ün. Sos. Bil. Enst.  (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2005, s. 106-117. 
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Örnek Numarası : 8 

Resim Numarası : 33, 34 

Çizim Numarası : 8, 9 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10112 

Geldiği Yer : Ankara Belediyesi’nde Hüseyin Emre’den 

satın alınmıştır. 

Ölçüsü : 115 x 175 mm 

Ketebesi (Tarih) : H. 1147 - M. 1734 

Müellifi : - 

Hattâtı : Seyyid Abdülkadir Tilmizlerinden Mehmet 

ibn Ahmet Essarayî 

Malzeme ve Rengi : Koyu kahverengi meşin 

Bugünkü Durumu : Sırtına kızıl kahverengi deri yapıştırılmak 

suretiyle tamir görmüştür. Bu tamir uygunsuz malzeme kullanılarak kaba bir şekilde 

yapılmıştır. Cilde kalıpların fazla basılmasından dolayı, şemse ve köşebentlerin 

kenarlarında kesikler oluşmuş, zamanla bu kesikler açılmış ve alttan mukavva 

görünmeye başlamıştır.  

 

Koyu kahverengi deriden yapılan cild gömme, alttan ayırma tekniğiyle 

yapılmıştır. Şemse oval ve dilimlidir. Şemse 1/4 simetrisinde olup bulut ve nebati 

süslemeyle tezyin edilmiştir. Bulut motifleri XVI. yüzyıldaki gibi muntazam değildir. 

Salbek içerisinde bir hataî motifi bulunmaktadır. Şemse ve salbeğin etrafı bir 

sıra cetvellidir. Dilimlerin birleştiği yerlerde tığlar, dilimlerin ortasında ise de çivi ile 

yapılmış küçük güçleler bulunmaktadır. 

Köşebentler klasik tarzda yapılmış, içi şemse içerisindeki gibi bulut, hataî ve 

pençlerden oluşmaktadır. Köşebentlerin dışında bir sıra altın cetvel bulunmaktadır. 

Köşebentlerin arasında, onları birleştiren bir sıra altın cetvel ve bu cetvellerin ortasında 

birer tane güçle bulunmaktadır kenarda ise bir sıra altın cetvel ve “s” zencirek 

bulunmaktadır.  
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Sertabından altın çizgiyle belirginleştirilmiş kartuşların içinde küçük 

gülçelerden oluşan çiçekler bulunur.  

Miklebinde, dilimli, gömme alttan ayırma bir mikleb şemsesi bulunmaktadır. 

Şemsenin içi, kapaklardaki şemsenin süslemesine uygun karakterde bulut, hataî ve 

pençlerle süslenmiştir. Mikleb şemsenin kenarı bir sıra altın cetvelle çerçevelenmiştir. 

Dilimlerin arasında tığlar, ortasında ise güçleler bulunur. Köşebentler kapaklardakinin 

aynısıdır. 

İç kapak bulunmamaktadır. Pembe bir kâğıtla kaplanmıştır. 

Değerlendirme : Ketebesinde 1147/1734 tarihleri görülen cild 

XVIII. yüzyılı işaret ediyor fakat dilimli oval şemsesi, klasik tarzda yapılmış 

köşebentleri ve bu formları dolduran bulut ve hatayi motiflerinin kompozisyonu XVII. 

yüzyılı gösteriyor. Aynı tarzda süslenmiş, Bursa YEBEK genel bölümde 1241’de 

kayıtlı, Mu’ammâ-i Fuzûlî, 1452’de kayıtlı, 1011/1602 ketebeli Mesnevî, 2280’de 

kayıtlı, 1069/1684 tarihli Nasâ’ih97 adlı kitapların cildleri bu bilgiyi desteklemektedir. 

Bu sebepten cildin muhdes olduğunu söyleyip  XVII. yüzyıla tarihlendiriyoruz. 

 

  

                                                
97 Seher Durmuş, Bursa Eynebey Kütüphanesindeki 16. Yüzyıl ve Sonrasındaki Türk Cildleri, 

Selçuk Ün. Sos. Bil. Enst.  (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2005, s. 84-91. 
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Örnek Numarası : 9 

Resim Numarası : 35, 36, 37 

Çizim Numarası : 10, 11 

Eserin Adı : Hadigatüs-süeda 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 573 

Geldiği Yer : - 

Ölçüsü :  - 

Ketebesi (Tarih) : 1008/1599 

Müellifi : Fuzuli 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Kahverengi sahtiyan 

Bugünkü Durumu : Sırtına kahverengi bir deri yapıştırmak 

suretiyle tamir geçirmiş olan cild yıpranmıştır. Sırtına yapıştırılan deri zencireğini ve 

köşebentlerin bir kısmını kapatmıştır. Sertap ve dudak kısmı oldukça yıpranmıştır. Cild 

yüzeyinde sürtünmeden kaynaklı deformeler oluşmuştur. Miklep kapağa göre sağlam 

kalmış ve cildin kırmızı rengini bize göstermiştir. Kapak kullanımdan ve eskimeden 

kaynaklı kahverengini almıştır. 

 

Cild, kahverengi meşinden gömme, alttan ayırma olarak mülevven tekniğiyle 

yapılmıştır.  

Şemse, düz, dilimli, oval olup içi bitkisel motifler ve bulutlarla süslenmiştir. 

Şemseyi baştan başa dolaşan bir “S” bulut etrafında, hataîler, sazyolu yapraklar ve 

pençler görülmektedir. Mülevvenlik siyah deri ile sağlanmıştır. 

Salbek şemseden kopuk ve uzaktır. Dilimli salbek içinde, yarı stilize bitkisel bir 

motif bulunmaktadır. Klasik tarzda yapılmış olan köşebentler, şemsede olduğu gibi 

bulut ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kapak etrafında altınlı ince sarmal zencirek 

bulunmaktadır. Arka kapak da ön kapağın aynısıdır. 

Sertâbda iki sıra altın cetvel vardır. 
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Mikleb ön ve arka kapaktan farklı olarak kırmızı renktedir. Büyük salbek şeklindeki 

mikleb şemsesi düz dilimlidir. Şemse içi kapaklarla uyumlu olarak bitkisel motifler ve 

bulutlardan oluşmuştur. Yine “S” kıvrımlı bulut etrafında, pençler ve sazyolu yaprakları 

görülmektedir. Kapaklardaki köşebent ve zencirek aynen miklebte kullanılmıştır 

Kapaklardan farklı olarak, mikleb şemsesi ve köşebentleri etrafında altın cetvel ve tığ 

görülmektedir.  

Değerlendirme : Ketebe kaydı 1008/1599 olan cildin tezyinatı 

ve yapılış teknikleri de göz önünde bulundurulursa   XVI. yüzyılın sonunda yapılmıştır 

ve cild orjinaldir. 
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Örnek Numarası : 10 

Resim Numarası : 38, 39, 40, 41 

Çizim Numarası : 12, 13 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 10112 

Geldiği Yer : İstanbul Ayasofya Camii 

Ölçüsü : 430 x 340 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Kırmızı meşin 

Bugünkü Durumu : Sırtına ve muhat paylarına deri yapıştırmak 

suretiyle tamir görmüş olan cild oldukça yıpranmıştır. Mikleb, sertab ile birlikte dudak 

kısmından kopmuştur, cild ile birlikte muhafaza edilmektedir. Kapak yüzeylerinin bazı 

yerleri yolunmuş ve bazı yerleri de yer yer kurt yenikleri olmuştur. Şirazesi sağlam, 

formalarında bir kopma dağılma yoktur.  

 

Kırmızı meşinden yapılan cild, gömme, mülevven, alttan ayırma tekniğiyle 

yapılmıştır. Mülevvenlik siyah deri ile sağlanmıştır.  

Oval, düz dilimli şemse  tamamen bitkisel motiflerle süslenmiştir. Şemse 

içerisinde dolaşan dallar üzerinde hataîler, sazyolu yapraklar ve pençler bulunmaktadır. 

Şemsenin kenarı altın ile tahrirlenmiş ve dilimlerin arası tığlanmıştır. 

Salbek ile şemse arasında bir yatay “s” vardır. Salbek içerisinde ağrafa bağlı, 

bitkisel motiflerden oluşan bir demet bulunmaktadır. Salbeğin etrafı da şemse gibi altın 

tahrirli ve tığlıdır. 

Köşebentler, Klasik Osmanlı köşebenti formunda tasarlanmıştır. Dilimlerinin 

yarısı içe, yarısı dışa bakmaktadır. Köşebent içerisindeki motifler şemsedekilerle aynı 

karakterdedir. Sazyolu yapraklar, hataîler ve pençler köşebendin içini dolaşan dallar 

üzerindedir. Köşebentlerin kenarı altın tahrirlidir ve dilim aralarına tığlar çekilmiştir. 

Kenarda ise iki sıra altın cetvel arasında altın sarmal zencirek bulunmaktadır.  
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Sertabında kartuşlar bulunmaktadır. Bu kartuşlar birbiri ardına, birinde saadet 

düğümü, birinde “La yemessuhu illel mutahherun” ayeti yazmak suretiyle sıralanmıştır. 

Beş tane olan kartuşların ayet yazılı olanları, sülüs hatla alttan ayırma tekniğiyle 

süslenmiştir. Bu kartuşların etrafı, bir sıra altın cetvel ve bir sıra altın sarmal zencirekle 

çevrilmiştir. 

Kapaklarla aynı tarzda süslenen miklebe büyük salbek şeklindeki mikleb 

şemsesi yapılmıştır. Şemse içi, kapak şemselerindeki gibi serbest şekilde dolanan dallar 

üzerine sazyolu yapraklar, hataîler ve pençler yapılarak süslenmiştir. Miklebteki 

köşebentler kapaklardakinin aynısıdır. Miklebin sertaba bağlı olan tarafının üç 

kenarında iki sıra altın cetvel arasında altın sarmal zencirek bulunmaktadır. Miklebin 

kalan üçgen kenarlarında ise yalnızca iki sıra altın cetvel bulunaktadır. Yine miklebte 

bulunan şemse ve köşebentlerin kenarı altın tahrirli ve tığlıdır. 

Cild, tamir gördüğü sırada iç kapaklara kâğıt yapıştırılmıştır. Bu yüzden iç 

kapaklar hakkında bir fikir edinemiyoruz.  

Değerlendirme : Gömme tekniğinde yapılmış, mülevven 

şemse ve salbeği olan cildin ketebesinde herhangi bir bilgi yoktur. Şemse, köşebent ve 

miklap şemsesinde kullanılan hançer yapraklar XVI. yüzyıl karakteristiği olan saz 

üslubudur. Bu cildin bir benzerini Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mehmet Fuzuli 

Adına El Yazmalar Enstitüsü’nde M-41898 envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’in iç 

kapağında rastlıyoruz.Tezyinatı ve benzerlik gösterdiği eser bu cildinn  XVI. yüzyılda 

yapıldığını gösterir.  

 

 

  

                                                
98 Zaur ORUCOV, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mehmet Fuzuli Adına El Yazmalar 

Enstitüsündeki Seçilmiş Yazma Kitap Cildleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Sos. Bil. Enst. 
Geleneksel Türk El San. Anasanat Dalı Cilt Programı, İstanbul, 2005, s. 106.  
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Örnek Numarası : 11 

Resim Numarası : 42, 43 

Çizim Numarası : 14 

Eserin Adı : Baskılı Mühür Albümü 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 1.381.79 

Geldiği Yer : - 

Ölçüsü : 130 x 200 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Açık kahverengi meşin 

Bugünkü Durumu : Cild genel olarak sağlamdır. Sırtına 

kahverengi deri yapıştırılmak suretiyle tamir görmüştür. İçinde, ebrulu kâğıttan 

hazırlanan formaların, katlanan yerlerine de başka bir ebrulu kâğıttan yapıştırılarak 

sağlamlaştırılmıştır.  

 

Açık kahverengi meşinden yapılan cild, gömme, mülevven, alttan ayırma 

tekniğiyle yapılmıştır. Mülevvenlik kırmızı deri ile sağlanmıştır. 

Oval, düz dilimli şemsenin içi tamamen bitkisel motiflerle süslenmiştir. Şemse 

içerisinde dolaşan dalların üzerinde sazyolu tarzında yapraklar, hataîler bulunmaktadır. 

Zemin altın ile ayrılmıştır.şemsenin etrafı bir sıra altın tahrirle çevrelenmiştir. Şemse 

dilimlerinin arasında tığlar, dilimlerin ortasında ise güçleler bulunmaktadır. 

Salbekler, şemseye bağlı ve dilimlidir. Ortasında hiçbir yere bağlı olmayan 

hataî motifi bulunmaktadır. Salbeğin etrafı da şemse gibi latın tahrirli, tığlı ve gülçelidir.  

Köşebent yoktur. Onun yerine köşelere birer tane güçle yapılmıştır. 

Kapakların kenarı birer sıra altın cetvelin arasında altın sarmal zencirek 

bulunmaktadır. 
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Miklebte büyük salbek şeklindeki mikleb şemsesi bulunmaktadır. Bu şemse de 

kapaklardaki şemse gibi bitkisel motiflerle süslenmiş ve altınla alttan ayırma tekniğiyle 

yapılmıştır. 

İç kapaklar koyu kahverengi zeminli, sarı, lacivert kırmızı ve yeşil renkten 

yapılmış Hatip Ebrusu ile kaplanmıştır.  

Değerlendirme : Kitabın ketebe kaydı bulunmamaktadır. 

Cildin şemsesi XVI. yüzyılda görülen şemselere göre daha büyük ölçülerde yapıldığı 

için ve şemseyi dolduran sazyolu motifler XVIII. yüzyıla oranla bozulmamış olduğu 

için XVII. yüzyıla tarihlendiriyoruz.  

 



 53 

Örnek Numarası : 12 

Resim Numarası :  44, 45 

Çizim Numarası : 15, 16 

Eserin Adı : Minkatül-Rivaye 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi /574 

Geldiği Yer : - 

Ölçüsü : 99 x 116 mm 

Ketebesi (Tarih) : 1194/1778 

Müellifi : - 

Hattâtı : Şeyh Ali Mansuri 

Malzeme ve Rengi : Koyu bordo meşin 

Bugünkü Durumu : Sırtına deri yapıştırılmak suretiyle tamir 

gören cild yüzeyi sürtünmeden dolayı yıpranmıştır. Muhat ve dudak paylarına 

yapıştırılan deriler ve yıpranmış, yer yer kopmuştur. Cild mikleblidir. 

 

Koyu bordo renk meşinden yapılan cild, gömme, mülemma tekniğiyle 

yapılmıştır. Oval, düz dilimli şemsenin içi tamamen bitkisel motiflerle süslenmiş ve 

şemsenin içi tamamen altınla boyanmıştır. Şemse içinde hiçbir hata bağlı olmayan, üzeri 

kaneviçe gibi zıt yönlerde taranmış, hataîler, tırtırlı yapraklar bulunmaktadır. Şemsenin 

kenarı bir sıra altın tahrirlidir. Dilimlerin arasına tığlar yapılmıştır. 

Salbekler şemseye bitişik, dilimli şekilde yapılmıştır. Salbeğin içinde bir tane 

hataî motifi bulunmaktadır. Salbeğin kenarları da bir sıra altın tahrirli ve tığlıdır. 

Köşebentler Klasik Osmanlı tarzında yapılmıştır. Köşebentlerin içi şemseye 

aynı karakterde süslenmiştir. Şemsedeki bitkisel motiflerin aksine, bir dal üzerinde, 

yapraklar, hataîler ve pençler bulunmaktadır. Köşebentlerin kenarı bir sıra altın 

tahrirlidir. Köşebentdeki dilimlerin içe bakanların arasında, dışa bakanların uçlarında 

tığlar bulunmaktadır.  

Kapakların kenarlarında çift sıra altın cetvelin arasında, altın iki iplik zencirek 

bulunmaktadır. 
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Sertabında iki sıra altın cetvel ve altınla çizilmiş sıralı paftalar bulunmaktadır. 

Bu paftaların içinde, gülçelerin oluşturduğu bir çiçek ve bu çiçeklerin ucunda birer tanı 

tığ bulunmaktadır. 

Miklebte büyük salbek şeklindeki mikleb şemsesi bulunmaktadır. Mikleb 

şemsesi de diğer şemseler gibi bitkisel motiflerle süslenmiştir. Miklebte kullanılan 

köşebentler kapakların köşebentleriyle aynıdır. Miklebte de tek sıra altın cetvelin 

arasında iki iplik altın zencirek bulunmaktadır. 

İç kapaklar yeşil ve pembe bir kâğıtla kaplanmıştır. 

Değerlendirme : Kitap 1194/1780 ketebe kayıtlıdır. Şemse, 

salbek ve köşebent klasik formda yapılmıştır fakat bu formlar kapağı dolduracak kadar 

büyük ölçüde yapılmıştır. Cildin süslemesinde kullanılan motifler hatai gibi görünse de 

(#) şeklinde taranmıştır. Bu sanatta titizliğin azaldığını göstermektedir. Cildi bu bilgiler 

ışığında cildin orijinal olduğunu görmekteyiz.  
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Örnek Numarası : 13 

Resim Numarası : 46, 47 

Çizim Numarası : 17 

Eserin Adı : Delailü’l Hayrat 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 16286 

Geldiği Yer : Afganistan Türkistan’ından Nusret 

Karaca’dan satın alınmıştır. 

Ölçüsü : 150 x 233 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Ahşap 

Bugünkü Durumu : Lake cild kapakları kitaptan kopmuştur. 

Sadece ayrı parçalar halindeki kapaklar sergilenmektedir.  

 

Sert bir ağaçtan yapılmış olan cildin kapakları kopmuş ve ayrı ayrı 

sergilenmektedir. Lake tarzında yapılmış olan bu kapaklar klasik dönemin şemse 

köşebent formunda yapılmıştır. Ortada yuvarlak düz bir şemse ve salbek, köşelerde ise 

bu şemsenin 1/4’i köşebentler kullanılmıştır.  

Kapakların tezyininde natüralist çiçekler ve yapraklar kullanılmıştır. Zemini 

tamamen yeşil, şemse ve köşebentlerin arasını dolduran yapraklar ise altındır. 

Yuvarlak olan şemsenin ortasında açmış pembe büyük bir gül bulunmaktadır. 

Gülün yapraklarında tarama tekniği kullanılmıştır. Gülün etrafında sekiz tane dilim ve 

bu dilimlerin içinde tomurcuk ve açmış güllerin yandan göründüğü birer demet 

bulunmaktadır. Bu dilimlerin arasını da üç tane küçük yaprak doldurmuştur. Şemsenin, 

kenarı tek iplik zencirekle çevrilmiştir. 

Salbekler şemseden uzak ve kopuktur. Kırmızı zemin üzerine dört tane çiçekten 

oluşan bir demet bulunmaktadır. Salbeklerin iki yanında beyaz zemin üzerine yapılmış 

badem yapraklar bulunmaktadır. Bu yaprakların içi natüralist bir çiçek demetiyle 

doldurulmuştur.  
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Köşebentler şemsenin 1/4’idir. Köşebentlerin ucuna birer tane salbek yerine 

ortaya bir tane salbek yerleştirilmiştir. 

Şemse köşebent formunun dışında kalan zemin tamamen, natüralist üslupta 

yapılmış bitkisel motiflerle süslenmiştir. 

Kapağın kenarı ise dışa meyilli kesilmiş ve buraya şemsenin kenarındaki 

zencirek uygulanmıştır. 

İç kapaklarda da yeşil zemin üzerine bir gül demeti yapılarak süslenmiştir. 

Kapağın başında Besmele ve Salavat bulunmaktadır.  

Değerlendirme :  Kapak formunda yapılmış olduğu ve 

envanter fişinde kitap olarak kayıtlı olduğu için incelediğimiz lake ahşap kapaklar XIX. 

yüzyıl dönemindeki naturalist üsluptaki motiflerle süslenmiştir. Zemini tam olarak 

doldurulan cild XIX. yüzyıla tarihlendirilmiştir.  
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Örnek Numarası : 14 

Resim Numarası : 48, 49 

Çizim Numarası : 18 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 17309 

Geldiği Yer : Mimar Talat Geğli’den satın alınmıştır. 

Ölçüsü : 95 x 145 mm 

Ketebesi (Tarih) : H. 1110 / M. 1694 

Müellifi : - 

Hattâtı : İbrahim Kemalî 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin 

Bugünkü Durumu : Cild genel olarak sağlamdır. Muhat 

paylarında yer yer yırtılmalar olmuştur. Miklebi sağlamdır.  

 

Siyah meşinden, yazma tekniğiyle zilhabahar olarak yapılmıştır. Zilbahar 

yaprakları son dönem özelliği taşıdığı için zemini daha dolu gösterecek şekilde uzun 

yapılmıştır. Zilbaharların arasına güçleler vurulmuştur. Zilhabaharlar sarı, güçleler yeşil 

altınla yapılmıştır. 

Kapağın kenarında sarı altın cetvellerin arasında iç tarafta yeşil altın baklava 

dilimli, dış tarafta sarı altın akantus yapraklı zencirek bulunmaktadır.  

Sertabın ortasında kapakta kullanılan baklava dilimli zencirek ve onun 

etrafında, dört noktadan oluşan verev çizgiler ve yapraklar sıralanarak bulunmaktadır.  

Mikleb kapakların 1/2’si şeklinde süslenmiştir. 

Değerlendirme : Kitap 1110/1694 ketebe kayıtlıdır. Cildin 

bezemesi olan zerbahar en çok XIX. yüzyılda görülmektedir. Cildin zencirekleri de 

incelendiğinde akantus yaprakları ve baklava dilimleri görülür. Bu bilgiler kitabın 

ketebesinden sonraki bir dönemde cildlendiğini işaret ediyor. Cildi XIX. yüzyıla 

tarihlendiriyoruz.  
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Örnek Numarası : 15 

Resim Numarası :  50, 51, 52 

Çizim Numarası : 19, 20 

Eserin Adı : Türk Ocağı Nizamnamesi 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 1.379.79 

Geldiği Yer : - 

Ölçüsü : 150 x 233 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : Emiroğlu Muhammed Kemalettin 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Krem renk ipek üzerine, mavi, sarı, kırmızı, 

yeşil ve pembe iplikten nakış işlenmiştir. 

Bugünkü Durumu : Kitap sağlamdır fakat ipek kısımları 

kirlenmiştir. Cild mikleblidir.  

 

Krem renk ipekten yapılan cild, kum işi nakış tekniğiyle, şemse köşebent 

formunda tezyin edilmiştir. Bu nakışın makine ile yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Şemse, oval, dilimli ve mavi zeminli olarak işlenmiştir. Şemse içerisinde sarı 

dallar üzerinde kırmızı gonca güller ve yapraklardan oluşan çok kibar bitkisel motifler 

bulunmaktadır. Bu dallar üzerinde ayrıca küçük pembe kalpler bulunmaktadır. 

Şemsenin kenarı bir sıra sarı iplikle tahrirlenmiştir. 

Salbek, şemse ve köşebentlere oranla biraz büyük olmuştur. Salbek içerisinde 

bir “s” dal üzerinde şemsede bulunan goncagül ve kalp motifleri vardır.  

Köşebentler klasik köşebent formunda işlenmiş, içerisinde yine şemse ve 

salbeklerde bulunan motiflerle aynı karakterde bir dal üzerinde bitkisel süslemeler 

mevcuttur.  

Kapağın kenarı kırmızı zemin üzerine sarı tek iplik zencirekle çevrelenmiştir.Bu 

zencireğin köşelerinde ve kenar ortalarında pembe kalpler bulunmaktadır. 



 59 

Mikleb kapaklarla aynı karakterde süslenmiştir. Mikleb şemsesi olarak 

kapaktaki salbek kullanılmış ve köşebentler kapaklardakinin aynısıdır. 

İç kapaklar dış kapaktaki ipek kumaşın aynısı ile kaplanmış ve sade 

bırakılmıştır.  

Değerlendirme : Ketebesinde hiç bir bilgi bulunmayan nakışlı 

cildi, nakışlarının makine ile yapılmış olmasından dolayı XX. yüzyıla tarihlendiriyoruz.  
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Örnek Numarası : 16 

Resim Numarası : 53, 54 

Çizim Numarası : 21 

Eserin Adı : Cüz Kesesi 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 1.382.79 

Geldiği Yer : - 

Ölçüler : 182 x 287 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin ve gümüş. 

Bugünkü Durumu : Cild sağlam ve tamir görmemiştir. 

 

Cild, siyah meşin üzerine gümüşte dival99 tekniğiyle yapılmıştır. Ön kapakta, 

üzerinde penç ve yaprakların bulunduğu iki dal ortada oval bir şemse oluşturmuştur. Bu 

dallar bir yanda kurdela ile bağlanmıştır. Bu oval şemsenin ortasında “Maşallah” 

yazmaktadır. Bu şemsenin köşelerinde kapağın ortasına bakan küçük çiçekli dallar 

köşebent görevi görmektedir. 

Kenarlarda ise kapağın dört bir yanını dolaşan kıvrım dallar üzerinde penç ve 

yapraklardan oluşan bordür bulunmaktadır. 

Arka kapağın ortasına ön kapakta köşebentlerde kullanılan çiçek demeti 

işlenmiştir. Kenarında ise düz bir bordür bulunmaktadır. 

Cildin bütün kenarları gümüş bir biye ile çevrilmiştir. İç kapaklar yeşil satenle 

kaplanmıştır. Kapaklardan birine bu yeşil satenle cep yapılmıştır. 

Değerlendirme : Yapıldığı tarihe dair hiçbir bilgi bulunmayan 

cüz kesesini XIX. yüzyıla tarihlendiriyoruz.  

                                                
99 Dival: Altına şablon olarak kartondan kesilmiş bezeme ögesi konularak üstten sırmayla işlenen kumaş 

süslemesi, (Metin Sözen, Uğur Tanyeli, a.g.e., s. 68.). 
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Örnek Numarası : 17 

Resim Numarası : 55, 56, 57 

Çizim Numarası : 22, 23 

Eserin Adı : Amme Cüzü 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 1.388.79 

Geldiği Yer : İstanbul Ayasofya Camii 

Ölçüsü : 170 x 220 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin 

Bugünkü Durumu : Cild sağlam, tamir görmemiş ve mikleblidir. 

 

Siyah meşinden yapılan cild, yazma yekşah tekniğiyle rokoko üslûbuyla 

süslenmiştir. 

Merkezde yeşil altın noktalardan oluşturulan madalyon içinde baklava dilimi 

şeklinde sekiz yaprağı olan çiçek bulunmaktadır. Bu madalyonun etrafında sarı altından 

güneş ışınları bulunmaktadır.  

Kapağın alt ve üst ortasında bir bağdan çıkan iki yana açılan “s” kıvrımlı, bol 

dilimli, uzun sazyolu yaprakları vardır. Bu yaprakların ucuna, yani ortadan biri sarı 

diğeri yeşil altından iki sıra halinde gelen uzun sazyolu yapraklar bağlanır ve bu 

noktada bir daire oluşturur. Bu dairenin içinde altı yonca yapraklı bir çiçek 

bulunmaktadır. 

Alt ve üst ortada bulunan bağda natüralist üsluptaki çiçek demetleri iki yana 

açılan yaprakların yönüne bakmaktadır. Çiçek demetinin ve yaprakların altında da alt 

kenar boyunca birbirini takip ederek uzanan natüralist yapraklar bulunmaktadır. 

Ortadan kenarlara doğru kıvrılan sazyolu yapraklarının arasındaki boşlukta bir dal 

üzerinde sıralanan natüralist çiçekler ve üç yaprağın birbirine bağlandığı noktadan çıkan 

yine natüralist çiçek demeti bulunmaktadır.  
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Yaprakların birleştiği kenar ortada ise tomurcuk ve yapraklardan oluşmuş küçük 

bir demet bulunmaktadır. 

Kapak ton zeminli olarak nitelendirilebilecek şekilde desenlerle doldurulmuştur. 

Kapak kenarlarında içten dışa doğru sırayla, iki tane sarı altın cetvel, bir sıra yeşil altın 

baklava dilimli zencirek, bir sıra sarı altın cetvel, bir sıra sarı altın çiçekli zencirek ve en 

son olarak iki sıra sarı altın cetvel bulunmaktadır. 

Cildin sertabı, ortada yapraklardan oluşmuş yeşil altından bir sıra zencirek ve 

onun yanlarında yukarı doğru sıralanmış yapraklar bulunmaktadır. 

Mikleb kapakların 1/2’si formunda süslenmiş. Madalyonun kenarı miklebin 

ucuna gelecek şekilde yerleştirilmiş ve kapaktaki süslemenin tamamı aynı şeklide 

uygulanmıştır. 

İç kapaklar desenli, altın renginde dokulu bir kâğıtla kaplanmıştır. 

Değerlendirme : Ketebesinde herhangi bir bilgi bulunmayan 

kitabın XIX. yüzyılda yapılan yıldız cildleri gibi ortada güneş ışınlarıyla süslenmiştir. 

Bu dönemin süslemesi olan barok tarzı cildin süslemesine hakımdır. Cildi XIX. yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlendiriyoruz.  
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Örnek Numarası : 18 

Resim Numarası : 58, 59, 60 

Çizim Numarası : 24, 25 

Eserin Adı : Delail-ül Hayrat 

Dil/Konu : - 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 12075 

Geldiği Yer : Ankara Anafartalar Caddesi No:5’te halıcı 

Hüseyin Muzaffer’den satın alındı.  

Ölçüsü : 96 x 168 mm 

Ketebesi (Tarih) : - 

Müellifi : - 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin 

Bugünkü Durumu : Yakın tarihli bir cild olmasından dolayı çok 

fazla yıpranmamış ve tamir görmemiştir. Miklebi sağlamdır.  

 

Siyah meşinden yapılan cild yazma tekniğiyle süslenmiştir. Barok tarzından 

motiflerle süslenmiş olan cild, şemse köşebent formu kullanılarak tasarlanmıştır. 

Oval şekilde tasarlanmış şemse, ortada natüralist bir çiçek demetiyle 

başlamaktadır. Sarı altınla yapılmış demetin etrafında yeşil altından oval bir hat, yine 

bunun dışında yeşil altından dilimli bir hat geçmektedir. En dışta ise rokoko üslubunun 

etkisinde gelişen sarı altın uzun dilimli sazyolu yapraklar şemseyi dilimli hale 

getirmiştir. Bu saydığımız hatların arasını bir dal üzerinde dolaşan natüralist çiçekler 

doldurmuştur. Bu dalların çiçekleri sarı altın, yaprakları ise yeşil altından yapılmıştır 

Köşede bağlanmış bir demetle başlayan köşebent, şemsede kullanılan sazyolu 

uzun yapraklar ve natüralist çiçeklerle süslenmiştir. Bu çiçek demeti hazırlanırken 

yaprakların oluşturduğu dilimler ve çiçekler şemsedeki dizilişine göre yapılmıştır. 

Kapağın kenarında sarı altın cetvellerin arasında biri sarı diğeri yeşil altından yekşah, 

sarmal zencirek bulunmaktadır. 

Sertabın ortasında bir sıra sarı altınla yapılmış yekşah sarmal zencirek ve bunun 

kenarlarında bir sarı bir yeşil altından sıralanmış yapraklar bulunmaktadır. 
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Mikleb kapakların 1/2’si şeklinde süslenmiş. Şemse tam yarıdan bölünmüş ve 

bordüre dayanmıştır.  

İç kapaklar, kırmızı parlak bir kartonla kaplanmıştır. Kapakların kenarı birer 

sarı altın cetvelin içinde bir sıra bordür ile çevrelenmiştir.  

Değerlendirme : Ketebesinde herhangi bir bilgi bulunmayan 

kitabın cildinde naturalist üslupta yapılmış motifler bulunmaktadır. Oval hazırlanmış 

şemsenin bir benzeri Türk İslam Eserleri Müzesinde bulunan, 477 envanter numaralı, 

1846 tarihli Kur’ân-ı Kerim’in100 cildinde bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında cildi XIX. 

yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirebiliriz. 

                                                
100 Şule Aksoy, “Kitap Süslemelerinde Türk-Barok-Rokoko Üslubu”, Sanat, S: 6, İstanbul 1977,  s. 131. 
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Örnek Numarası : 19 

Resim Numarası : 61, 62, 63 

Çizim Numarası : 26 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 14590 

Geldiği Yer : M.E.B. Orta Öğrt. Şub. Müd. B. Salahattin 

Tansel’den satın alınmıştır.  

Ölçüsü : 86 x 130 mm 

Ketebesi (Tarih) : 1292 / 1876 

Müellifi : - 

Hattâtı : Es Seyyid Hüseyin el-Nafi 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin 

Bugünkü Durumu : Yakın tarihli bir cild olmasından dolayı çok 

fazla yıpranmamış ve tamir görmemiştir. Cild mikleblidir.  

 

Siyah meşinden yapılan cild yazma, yekşah tekniği ile yapılmıştır. Rokoko 

üslûbu ile süslenmiş cildin neredeyse zemini tamamen doludur. 

Ortada, güneş ışınları saçan bir madalyon etrafında, kapağın her tarafını 

kıvrımlar yaparak dolaşan yeşil ve sarı altın şeritler bir şemse formu oluşturmuştur. Bu 

şeritler, şemsenin etrafında sekiz tane içbükey, kapağın alt ve üst kenarında ise üçer tanı 

dışbükey oluşturmuştur. Bu içbükeylerin içleri dört yapraklı ıtır yaprağına benzer 

motiflerle doldurulmuştur. Kapağın her tarafını dolaşan şeritlerin arasında, üzerinde 

karanfil ve yapraklar bulunan natüralist çiçek dalları bulunmaktadır. 

Bu desenlerin etrafında birer sıra altın cetvel arasında bir sıra altın bordür 

bulunmaktadır. Bu bordürün dışına biraz boşluk bırakıldıktan sonra bir sıra daha yekşah 

sarmal zencirek yapılmıştır. Bu iki zencireğin arasında, kenara yapılan zencireğe dayalı 

olarak iki çizgi, bir gülçeden oluşan sıralı bir tığ yapılmıştır. 

Cildin sertabında altınlı gülçelerden oluşan sırayla baklava dilimleri ve çiçekler 

bulunmaktadır. 

Miklebine, sadece zencirek ve tığ yapılmıştır. Mikleb içi boş bırakılmıştır. 
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Kitabın sırtında, sayfaların sıkıştırıldığında görülen kısmında yine barok 

üslubunda motifler bulunmaktadır. 

İç kapaklara pembe bir kâğıt yapıştırılmış ve bu sağıtların ortasına, altınla “c” 

kıvrımlı bir yaprağın çevrelediği ve kurdela ile bağlı natüralist üslupta bir çiçek demeti 

yapılmıştır. İç kapakların sertabında ise boydan boya bir barok süslemesi mevcuttur. 

Değerlendirme : Eserin ketebesi 1292/1876 tarihlidir. 

Yapıldığı dönemin tezyinat özelliklerin itaşıyan cild, kıvrımlar yaparak dolanan bir şerit 

ve bu kıvrımların arasını dolduran hatailerle süslenmiştir. Bu tarz süslemeyi Türk İslam 

Eserleri Müzesi’nde bulunan 372 envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’in 606a101 

sayfasında bulunan tezhibde görmekteyiz. Cild orijinaldir. 

                                                
101 Şule Aksoy, a.g.m.¸s. 134.  
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Örnek Numarası : 20 

Resim Numarası : 64, 65, 66 

Çizim Numarası : 27 

Eserin Adı : Delail-ül Hayrat 

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 1.391.79 

Geldiği Yer :  - 

Ölçüler : 190 x 125 mm 

Ketebesi (Tarih) : 1256 / 1840 

Müellifi : Es Seyyid Mustafa İzzet 

Hattâtı : - 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşin 

Bugünkü Durumu : Tamir geçirmemiş, miklebli sağlam bir 

cilddir. 

 

Siyah meşinden yapılan cild, yazma tekniğiyle, barok üslubunun bütün 

özelliklerini taşıyan motiflerle süslenmiştir. Şemse-köşebent formu kullanılarak tezyîn 

edilen cildin motifleri yeşil ve sarı altında yapılmıştır. 

Kapağın neredeyse tamamını dolduran şemse, ortadan kenarlara doğru açılan, 

oval, natüralist üslupta yapılmış, gül, papatya, kasımpatı, karanfil ve yapraklarla 

süslenerek başlamaktadır. Bu demetin etrafını, “s” çizerek dolaşan iki dalın uçları, en 

sonda kıvrılarak, klasik şemsede bulunan salbek formunu oluşturmuştur. Bu dalların 

arasında kurdelalarla bağlanmış çiçek demetleri ve karanfil demetleri bulunmaktadır. 

Şemse içerisindeki bu süsleme unsurlarının yaprakları genellikle yeşil, çiçekleri ise sarı 

altınla boyanmıştır. 

Köşebentler de yine barok üslubu taşıyan sarı ve yeşil altınla yapılmış, köşeyi 

dolduran bir çiçek demetidir. 
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Kapağın kenarlarında altın cetvellerin içerisinde biri yeşil, diğeri sarı altında 

yapılmış yekşah zencirekler bulunmaktadır. Yeşil zencirek aşık yolu (meandır)102 

motifi, sarı zencirek ise akantus103 yaprakları ile bezenmiştir. 

Sertabın ortasında aşık yolu zencirek ve onun kenarlarında yapraklar 

bulunmaktadır. Cildin sırtında ise altın cetveller arasında natüralist yaprak ve 

çiçeklerden oluşmuş bir bordür bulunmaktadır.  

Cildin miklebi kapakların 1/2’si kullanılarak süslenmiştir. Şemsenin ortası 

miklebin ucuna gelecek şekilde yerleştirilmiştir. 

İç kapaklara kırmızı parlak karton yapıştırılmış ve bunların üzeri altınla 

zilbahar yapılmıştır. Bu iç kapakların kenarları dış kapaklarda kullanılan zencireklerle 

çevrelenmiştir. 

Değerlendirme : Kitabın ketebesi 1256/1840 tarihlidir. Cild 

tezyinatı yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Şemsenin ortasındaki naturalist 

üsluptaki çiçek demetine, Türk İslam Eserleri Müzesinde bulunan 1846 tarihli 477 

envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’in104 cildinde de rastlamaktayız. Cild orijinaldir. 

 

                                                
102 Aşık yolu: Keskin köşeli, dolambaçlı yollardan oluşan motif. “Menderes”, “Aşık yolunu şaşırmış, 

Meandre” (Hasan Özönder, a.g.e.,  s.11). 
103 Akantus: Yaban enginarı yaprağı biçiminde bir bezeme örgesi (Metin Sözen, Uğur Tanyeli, San’at 

Kavram …….., s. 15).  
104 Şule Aksoy, a.g.m., s. 131.  
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Örnek Numarası : 21 

Resim Numarası : 67, 68, 69, 70 

Çizim Numarası : 28, 29 

Eserin Adı : Kur’ân-ı Kerîm  

Dil/Konu : Arapça 

Bulunduğu Yer/Env. Nu  : Etnografya Müzesi / 19046 

Geldiği Yer : Ankara Kocatepe Hatay Sokakta No: 24/7’de 

oturan Sunusî Arkun’dan satın alınmıştır.  

Ölçüsü : 137 x 247 mm 

Ketebesi (Tarih) : 1132 Cemaziyel Uhra / 1716 

Müellifi : - 

Hattâtı : Hoca Muhammed Şerif Herevi 

Malzeme ve Rengi : Siyah meşinden yapılan kat’ cildin 

zemininde krem rengi rengi ve somon rengi 

kumaşlar kullanılmıştır. 

Bugünkü Durumu : Kitap oldukça yıpranmıştır. Kat’ların bazı 

bölümleri dökülmüştür. Sırtına, iç kapaklarda deri yapıştırılmak suretiyle tamir 

görmüştür. Miklebi kopmuş fakat içinde muhafaza edilmektedir. 

 

Siyah meşinden kat’ı tekniği ile yapılan cildin ortasında zilbahar tarzında dört 

yapraktan oluşmuş çiçek formları bulunmaktadır. Kat’ların zemini krem ve somon rengi 

kumaştır. Zilbahar kısımdaki derinin altında krem renk kumaş ve onun altında somon 

rengi kumaş bordür kısmında ise derinin altında somon onun altında da krem renk 

kumaş bulunmaktadır. Zilbaharların kenarı altın tahrirlidir. 

Bordür içi üç iplik hurde Rûmîlerle bezenmiştir. Bu Rûmîlerin zemininde krem 

ve somon renginde kumaş vardır. Bordürün kenarında cetvellerin arasında zencirek 

bulunmaktadır. 

Sertabında kapaktaki zerbahar kısım uygulanmıştır. Sertabın ortasında dilimli 

bir şemsenin içerisinde “ona ancak temizlenenler dokunabilir” manasındaki “La 

yemessehu illel mutehherûn” (Vakıa 79) ayeti yazmaktadır. Muhat payları da boş 

bırakılmamış, yaprak ve pençlerle süslenmiştir.  
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Mikleb kapağın 1/2’si şeklinde süslenmiştir. 

İç kapaklar ortada siyah ve gri renk deriden çok ince bir şekilde hasır örgü 

tekniğiyle hazırlanmış iç içe karelerden oluşan zerbahar bulunmaktadır. Bu bölümün 

tam ortasına üzerinde çiçek demeti olan oval bir deri, şemse salbek oluşturacak şekilde 

üstten yapıştırılmıştır. İç kapakların kenarında ise tek iplik yapraklı zencireklerin 

arasında üzerinde nebati süslemeler olan, kartuş ve paftalardan oluşan bordür 

bulunmaktadır. 

Miklebin iç kapağı da iç kapakların 1/2’si kullanılarak süslenmiştir. Sertabın 

içine yine dışındaki ayet yazılmıştır.  

Değerlendirme : Eserin ketebe kaydı 1132/1716’dır. Fatih 

devrinde en güzel örnekleri görülen kat’ sanatı klasik döneme gelindiğinde parlaklığını 

kaybetmiştir. Eserimizin ketebesine bakarak kat’ın XVIII. yüzyılda sıra dışı bir 

denemesi olduğu söylenebilir. Fatih döneminde kat’ı zemininde renkli kağıt 

kullanılırken eserimizde kumaş tercih edilmiştir. Fatih döneminde daha çok rumî 

desenlere uygulanan kat’, eserimizde, XVIII. yüzyılda görülen zerbahara uygulanmıştır. 

Eserimiz klasikle yenileşme çabasının harmanlandığı bir örnektir.  
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IV. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ  

 

Yaptığımız çalışmada ketebe kaydı bulunan 11 eserin (Örnek: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 

14, 19, 20, 21) ve ketebe kaydı bulunmayan 10 eserin (Örnek: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 

17, 18) cildi; üslup, teknik ve bezeme özelliklerine göre değerlendirilmiş ve üç eser 

XIV. Yüzyıla (Örnek: 1, 2, 3), iki eser XV. Yüzyıla (Örnek: 4, 5), dört eser XVI. 

Yüzyıla (Örnek: 6, 7, 9, 10), iki eser XVII. yüzyıla (Örnek: 8, 11), iki eser XVIII. 

Yüzyıla (Örnek: 12, 21), yedi eser XIX. Yüzyıla (Örnek: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20) ve 

bir eser XX. Yüzyıla (Örnek: 15) aittir. 

On yedi eserde dil Arapça (Örnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 

20, 21) bir örnekte Farsça (Örnek: 9), iki örnekte ise Osmanlı Türkçesi (Örnek: 11, 

15)dir. 

İncelenen cildlerin 19’unda malzeme deridir. Ağırlıklı olarak meşin 

kullanılmıştır. Cildlerin on iki tanesi meşin (Örnek: 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21), yedi tanesi sahtiyan (Örnek: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9). Bir tanesi ahşap (Örnek: 13), bir 

tanesi kumaş (Örnek: 15) tır. 

Cildlerin dış kapaklarında siyah, kahverengi, bordo, kırmızı renk deriler 

kullanılmıştır. Sekiz örnekte kahverengi (Örnek: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11), sekiz örnekte 

siyah (Örnek: 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21), iki örnekte kırmızı (Örnek: 4, 10) ve bir 

örnekte bordo (Örnek: 12) renk deri kullanılmıştır. İç kapaklarda ise bordo deriye kat’ 

(Örnek: 7), açık kahverengi deriye saadet düğümü (Örnek: 1, 2, 3) uygulanmıştır.  

Yapılan inceleme sonucunda cildlerin büyük çoğunluğunun tamire ihtiyacı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan tamirler ise kaba ve özensiz yapılmıştır. Uygun renk 

deriler kullanılmamış, cildlerin tezyinatına dikkat edilmeden tamir edilmişlerdir. 

Cildlerin on iki tanesi tamir görmüş (Örnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21) fakat hala 

tamire ihtiyaçları vardır. Dokuz tanesi ise sağlam (Örnek: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20) durumdadır.  

Cildlerde birden fazla teknik görülmektedir. Üç örnekte soğuk baskı tekniği 

(Örnek: 1, 2, 3), altı örnekte gömme tekniği (Örnek: 4, 5, 6, 10, 11, 12), yedi örnekte 

alttan ayırma tekniği (Örnek: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11), beş örnekte mülevven tekniği (Örnek: 

4, 6, 9, 10, 11), iki örnekte mülemma (Örnek: 7, 12), bir örnek lake tekniği (Örnek: 13), 
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beş örnekte yazma tekniği (Örnek: 14, 17, 18, 19, 20, iki örnekte yekşah tekniği (Örnek: 

17, 19), iki örnekte nakış (Örnek: 15, 16), bir örnekte ise kat’ tekniği (Örnek: 21) 

kullanılmıştır. 

Cildlerin bezemesinde bütün tezyînat çeşitleri kullanılmıştır. Bunlar geometrik, 

hatai, rumi, bulut, stilize ve naturalist üslupta yapılmış nebati motiflerdir. Bu motifler 

cildlerde tek başlarına kullanıldıkları gibi çoğu zaman birlikte kullanılmışlardır. Üç 

örnekte geometrik motifler, geçmeler ve saadet zincirleri birlikte (Örnek: 1, 2, 3), üç 

örnekte hatai ve rumi motifleri (Örnek: 4, 5, 21), iki örnekte bulut, hatai ve nebati 

motifler (Örnek: 6, 7), iki örnekte bulut ve bitkisel motifler (Örnek: 8, 9), altı örnekte 

sadece nebati motifler (Örnek: 10, 11, 12, 13, 15, 16), bir örnekte zilbahar (Örnek: 14), 

dört örnekte naturalist üslupta nebati motifler (Örnek: 17, 18, 19, 20) kullanılmıştır. 

Eserlerin 14’ü miklepli ve sağlam (Örnek: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 

19, 20), 1 tanesi kopmuş ve kayıp (Örnek: 4), 3 tanesi kopmuş ve mevcut (Örnek: 5, 9, 

21), 3 tanesi de miklepsiz (Örnek: 11, 13, 16)’dir. 

Eserlerin iç kapak bezemeleri çeşitlilik göstermektedir. İncelediğimiz eserlerin 

bazılarına da tamir geçirdiği sırada kağıt yapıştırıldığı için iç kapaklarına 

ulaşılamamaktadır. Üç örnekte açık kahverengi deriye soğuk baskılı saadet düğümü 

(Örnek: 1, 2, 3), bir örnekte mülevven tekniğinde yapılmış küçük bir şemse (örnek: 6), 

iki örnekte kat’ (Örnek: 7, 21), bir örnekte ebrû (Örnek: 11), beş örnekte ise dokulu ve 

renkli kağıt (Örnek: 13, 17, 18, 19, 20) kullanılmıştır. Kalan dokuz örnekte ise iç kapağa 

rastlanamamıştır. 

Örneklerde çoğunlukla şemse, salbek, köşebend cild tarzı uygulanmıştır. Üç 

örnek Selçuklu tarzında yuvarlak şemseli (Örnek: 1, 2, 3), dokuz örnekte Osmanlı tarzı 

düz, dilimli, oval şemse (Örnek: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16), bir örnek tam zeminli   

(Örnek: 7), dört örnek ise barok rokoko süslemeleriyle (Örnek: 17, 18, 19, 20) 

yapılmıştır.  

Salbek uygulaması 13 örnekte bulunmaktadır (örnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15). Sekiz örnekte ise bulunmamaktadır (örnek: 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21). 

Köşebent uygulaması on altı örnekte klasik tarzda (Örnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20) dır. Beş örnekte ise köşebent (örnek: 7, 14, 17, 19, 21) 

yoktur. 
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Kapakların çevresini sarmal, geçmeli, zencirekler, kartuşlar ve üzerinde penç, 

baklava dilimi, akantus yaprakları bulunan zencirekler çevreler. Yedi örnekte sarmal 

zencirek (Örnek: 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19), bir örnekte sarmal zencirek ve kartuş birlikte 

(Örnek: 4), bir örnekte düğümlü geçme (Örnek: 5), iki örnekte kartuş (Örnek: 7, 21), bir 

örnekte iki iplik zencirek (Örnek: 12), iki örnekte tek iplik zencirek (Örnek: 13, 15), iki 

örnekte akantus yapraklarının bulunduğu zencirek (Örnek: 14, 20), bir örnekte bir sıra 

baklava dilimli bir sıra pençlerin bulunduğu zencirek (örnek: 17) bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; incelediğimiz müze, Ankara Etnografya Müzesi olduğundan 

dolayı bünyesinde her döneme ait eser bulundurmaktadır. Çalıştığımız bölüm müze 

yetkilileri tarafından sadece vitrinde bulunan eserlerle sınırlandırıldığı için yalnız bir 

döneme ait ya da bir teknikte hazırlanmış cildleri gruplayarak çalışmak yerine, çok 

çeşitli eserleri bir arada incelemek zorunda kaldık.  

İncelediğimiz eserlerin, XIV. yüzyılın ilk yarısından XX. yüzyıla kadarki 

dönemlerde yapıldığını gördük. Bu eserlerde Türk Cild San’atının en  güzel örneklerine 

rastladık. Dikkatimizi çeken en önemli nokta, eserlerin korunma koşulların elverişsizliği 

ve tamire muhtaç olduklarıdır. Daha önceden yapılan tamirlerde, eserlerin sanat değeri 

hiç düşünülmeden çalışıldığı gözlenmiştir. Temennimiz Türkiye’yi kültür bakımından 

temsil eden bir müzenin koşullarının eserler için iyileştirilmesidir. 

Yaptığımız çalışma, Türkiye’de bulunan yazma eser ve müzelerde bulunan 

cildlerin envanterini çıkarma konusunda ufak bir damladır. Bu çalışmalar devam ettikçe 

Türk Cild San’atı için daha önemli ve güzel sonuçlara ulaşılacaktır.  
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VI. RESİMLER 
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Resim:1,Örnek:1,Kur’ân-ı Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10132,arka kapak ve mikleb 
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Resim.2,Örnek:1,Kur’ân-ı Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10132,mikleb şemsesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim:3 Örnek:1, Kur’ân-ı Kerîm, 739/1338, Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10132, ön kapak 
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Resim:4,Örnek:1,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10132,salbek 

Resim:5,Örnek:1,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10132,köşebent 

 
 

 
Resim:6,Örnek:1,Kur’ân-ı Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10132,iç kapak 
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Resim:7,Örnek:1,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10132,kesilmiş sayfa 
kenarı 

Resim:8,Örnek:1,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1338,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10132,zahriye sayfası 

 
 

 
Resim:9,Örnek:2,Kur’ân-ı Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10115,arka kapak ve mikleb 
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Resim:10,Örnek:2,Kur’ân-ı Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10115,ön kapak 
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Resim:11,Örnek:2,Kur’ân-ı 
Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10115,arka kapak 
şemsesi 

Resim12,Örnek:2,Kur’ân-ı 
Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10115,ön kapak 
şemsesi 

 
 

  
Resim:13,Örnek:2,Kur’ân-ı 
Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10115,miklep şemsesi 

Resim:14,Örnek:2,Kur’ân-ı 
Kerîm,738/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10115,salbek 
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Resim:15,Örnek:3,Kur’ân-ı Kerîm,739/1339,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10126,ön kapak 
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Resim:16,Örnek:3,Kur’ân-ı Kerîm,739/1339,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10126,arka kapak ve miklep 
 

  
Resim:17,Örnek:3,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10126,miklep şemsesi 

Resim:18,Örnek:3,Kur’ân-ı 
Kerîm,739/1339,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:10126,salbek 
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Resim:19,Örnek:4,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10039,arka kapak 
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Resim:20,Örnek:4,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10039,ön kapak 
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Resim:21,Örnek:5,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10037,ön kapak 
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Resim:22,Örnek:5,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10037,arka kapak 
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Resim:23,Örnek:5,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10037,miklep 
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Resim:24,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,arka kapak 
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Resim:25,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,arka kapak ve miklep 
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Resim:26,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,ön kapak  
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Resim:27,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,iç kapak 
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Resim:28,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14734, ön kapak 
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Resim:29,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14734, arka kapak 
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Resim:30,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14734, iç kapak 
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Resim:31,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl 
,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. Salon:14734, 
arka kapak miklep 

Resim:32,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, 
XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:14734, iç kapak 
miklep 
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Resim:33,Örnek:8,Kur’ân-ı Kerîm, XVII. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, ön kapak  
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Resim:34,Örnek:8,Kur’ân-ı Kerîm, XVII. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, arka kapak 
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Resim:35,Örnek:9,Hadi’gatü’s-Süeda,1008/1599,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:573, ön kapak 
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Resim:36,Örnek:9,Hadi’gatü’s-Süeda,1008/1599,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:573, arka kapak 
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Resim:37,Örnek:9,Hadi’gatü’s-Süeda,1008/1599,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:573, miklep 
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Resim:38,Örnek:10, Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, ön kapak 
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Resim:39,Örnek:10, Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, arka kapak 
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Resim:40,Örnek:10, Kur’ân-ı Kerîm, XVI. 
yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. Salon:10112, 
miklep 

Resim:41,Örnek:10, Kur’ân-ı 
Kerîm, XVI. yüzyıl,Ankara 
Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, sayfalardan 
birinde bulunan Fatih tuğrası 

 
 
 



 107 

 
Resim:42,Örnek:11, Baskılı Mühür Albümü, XVII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.381.79, ön kapak 
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Resim:43,Örnek:11, Baskılı Mühür Albümü, XVII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.381.79, iç kapak 
 

 
Resim:44,Örnek:12, MinkatülRivaye, XVIII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:574, arka kapak 
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Resim: 45,Örnek:12, MinkatülRivaye,XVIII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:574, ön kapak 
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Resim: 46,Örnek:13, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:16286, kapak 
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Resim: 47,Örnek:13, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:16286, iç kapak 
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Resim: 48,Örnek:14, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:17309,arka kapak 
 

 
Resim: 49,Örnek:14, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:17309,ön kapak 
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Resim: 50,Örnek:15, Türk Ocağı Nizamnamesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.379.79,ön kapak 
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Resim: 51,Örnek:15, Türk Ocağı 
Nizamnamesi, XX. yüzyıl,Ankara 
Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.379.79,miklep 

Resim: 52,Örnek:15, Türk Ocağı 
Nizamnamesi, XX. yüzyıl,Ankara 
Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.379.79,miklep içi 
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Resim: 53,Örnek:16, Cüz Kesesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.382.79,ön kapak 
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Resim: 54,Örnek:16, Cüz Kesesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.382.79, arka kapak 
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Resim: 55,Örnek:17, Amme Cüzü, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.388.79, ön kapak 
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Resim: 56,Örnek:17, Amme Cüzü, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.388.79, arka kapak 
 

 
Resim: 57,Örnek:17, Amme Cüzü, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.388.79, iç kapak 
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Resim: 58,Örnek:18, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:12075, kapak 
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Resim: 59,Örnek:18, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:12075, arka kapak 
 

 
Resim: 60,Örnek:18, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:12075, iç kapak 
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Resim: 61,Örnek:19, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14590,ön kapak 
 
 

 
Resim: 62,Örnek:19, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14590,sırt 
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Resim: 63,Örnek:19, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14590,arka kapak ve miklep 
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 Resim: 64,Örnek:20, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.391.79.arka kapak 
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Resim: 65,Örnek:20, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.391.79. dış kapaklar 
 
 
 

 
Resim: 66,Örnek:20, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.391.79.iç kapaklar 
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Resim: 67,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046.ön kapak 
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Resim: 68,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046. arka kapak ve miklep 
 
 

 
Resim: 69,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046,Sırtta Bulunan Ayet-i Kerime 
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Resim: 70,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046,iç kapak 
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VII. ÇİZİMLER 
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Çizim1,Örnek:4,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10039. 
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Çizim:2 ,Örnek:5,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10037, kapak çizimi 
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Çizim:3 ,Örnek:5,Kur’ân-ı Kerîm,XV. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10037, miklep 
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Çizim:4,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,arka kapak 
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Çizim:5,Örnek:6,Kur’ân-ı Kerîm,XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10108,miklep 
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Çizim:6,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14734, ön kapak 
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Çizim:7,Örnek:7,Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14734, iç kapak 
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Çizim:8,Örnek:8,Kur’ân-ı Kerîm, XVII. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, ön kapak 
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Çizim:9,Örnek:8,Kur’ân-ı Kerîm, XVII. yüzyıl ,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, miklep 
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Çizim:10,Örnek:9,Hadi’gatü’s-Süeda,1008/1599,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:573, ön kapak 
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Çizim:11,Örnek:9,Hadi’gatü’s-Süeda,1008/1599,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:573, miklep 
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Çizim:12,Örnek:10, Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, ön kapak 
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Çizim:13,Örnek:10, Kur’ân-ı Kerîm, XVI. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:10112, ön kapak 
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Çizim:14,Örnek:11, Baskılı Mühür Albümü, XVII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.381.79, ön kapak 
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Çizim:15,Örnek:12, MinkatülRivaye,XVIII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:574, ön kapak 
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Çizim:16,Örnek:12, MinkatülRivaye,XVIII. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:574, ön kapak 
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Çizim:17,Örnek:13, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:16286, kapak 
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Çizim:18,Örnek:14, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:17309,arka kapak 
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Çizim:19,Örnek:15, Türk Ocağı Nizamnamesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.379.79,ön kapak 
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Çizim:20,Örnek:15, Türk Ocağı Nizamnamesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya 
Müzesi/vııı. Salon:1.379.79,ön kapak 
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Çizim:21,Örnek:16, Cüz Kesesi, XX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.382.79,ön kapak 
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Çizim:22,Örnek:17, Amme Cüzü, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.388.79, ön kapak 
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Çizim:23,Örnek:17, Amme Cüzü, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.388.79, ön kapak 
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Çizim:24,Örnek:18, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:12075, kapak 
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Çizim:25,Örnek:18, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:12075, kapak 
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Çizim:26,Örnek:19, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:14590,ön kapak 
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Çizim:27,Örnek:20, Delailü’l-Hayrat, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:1.391.79.arka kapak 
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Çizim:28,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046, arka kapak 
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Çizim:29,Örnek:21, Kur’an-ı Kerim, XIX. yüzyıl,Ankara Etnoğrafya Müzesi/vııı. 
Salon:19046, iç kapak 
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