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Öz

Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesinde bulunan 15. ve 16. yüzy l ciltleri, eh-
rin her bak mdan geli me gösterdi i ehzade ehri oldu u dönemi kapsamaktad r. 15. yüz-
y lda bir taraftan Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminin cilt anlay sürdürülmü , bir
taraftan da yüzy l n özelliklerini yans tan örnekler yap lm t r. Ayr ca 15. yüzy la tarihli
olmas na kar n sonraki dönemlerde yenilenmi oldu u dü ünülen ciltlerle bu yüzy l geni
bir yelpaze sunmaktad r. 16. yüzy la gelindi inde ise 15. yüzy ldaki kar k dönemin aksine
Osmanl cilt anlay do rultusunda yap lm zengin ve geli mi cilt örneklerinin varl
bilinmektedir. Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesi nde bulunan ciltler, Türk cilt sana-
t n n ba kentten uzak bir ta ra ehrindeki akislerini göstermesi aç s ndan önem ta r.

Anahtar Kelimeler: Cilt, Amasya, 15. ve 16. yüzy l, II. Bayezid Kütüphanesi

15. AND 16. CENTURY BINDING IN BAYAZID THE II. LIBRARY IN AMASYA

Abstract

15th 16th century where they have been in Bayezid two public library in Amasya
nclude the period that is prince city displaying development in ever respect.

On one hand, style of the bindings of the period of the Anatolia Emirates and Seljuks was
continued in 15th century. On the other hand samples whic reflect the peculiarities of the
century. Besides them altough the bindings belong to 15th century. They whic are tought to
be renewed in the following periods present varieties in this century. Contary to confosed
period in 15th century. Existance and extensive and developed bindings samples whic was
constituted in the direction the style of the Ottoman book bindings in 16th century. The
bindings being Bayezid two public library in Amasya are important for displaying the
reflection of Turk sh book binding af art in a provincal city for from the capital.

Key Words: Book binding, Amasya, 15th and 16th century, Bayezid library

1. Giri

Amasya'n n kurulu u ile ilgili, kaynaklar kesin bir ey söylememekle bera-
ber tarihinin Hititler dönemine kadar uzand san lmaktad r. Eski kaynaklarda da
isminin Amaseia oldu u zikredilir1. Ancak kesin olan bir bilgi, kentin ad n n ilk
kez Helenistik dönemde geçmeye ba lad d r. Roma döneminde de önemini kay-

1 lhan ahin, Feridun Emecen; Amasya , TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 3, stanbul 1991, s. 1.
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betmeyen ehir, 712 tarihinde, Araplar taraf ndan al nm , birkaç y l sonra mpara-
tor III. Leo (717-740) idaresinde Bizans' n eline geçmi tir2. Bizans imparatoru
Romanos Diogenes'in 1071'de Malazgirt'te Selçuklu hükümdar Alpaslan taraf n-
dan ma lup edilmesinden sonra Anadolu'da Bizans hakimiyeti çökmeye ba lam -
t r. Amasya, Dani mendname ve ona dayanan daha sonraki kaynaklara göre, Al-
paslan' n emirlerinden Melik Dani mend Gazi taraf ndan 1071 y l n n ard ndan
fethedilmi tir3. Dani mendlilerin Amasya'daki hakimiyeti, Anadolu Selçuklu Sul-
tan II. K l çarslan (1155-1192) taraf ndan al nmas na kadar sürmü tür. Selçuklu
Devleti'nin idaresi döneminde Darü'l - zz4 ünvan na sahip olan ehir, 1243
Köseda sava ndan sonra, Mo ol Valileri taraf ndan idare edilmeye ba lam t r5.
Daha sonralar ise Y ld r m Bayezid, Kad Burhaneddin ile giri ti i mücadele so-
nucunda Amasya'y Osmanl topraklar na katm t r (1398)6.

15. yüzy ldan itibaren ehzade sanca olmas yla birlikte Amasya ya büyük 
ilgi gösterilmi , padi ah ve ehzadelerin çevresinde toplanan ayd n çevre, ehri
kültürel bir merkez haline getirmi tir. Amasya'n n di er ehzade ehirlerinden ayr -
lan yan , ülkenin do u s n rlar nda ve ba kente uzak bir üs olmas d r. Bu, zaman
zaman tahta geçmek için s ra bekleyen padi ah çocuklar için ayr cal k olmu tur.
Tabi; Amasya da bu konumundan nasibini alm , ehzade sancaklar nda ya anan
geli meler fazlas yla burada da kendini göstermi tir7.

2- Cilt Sanat

Çok zengin ve köklü bir kültüre sahip olan Türkler, yüzy llar boyunca
meydana getirdikleri sanat birikimlerini Orta Asya'dan Anadolu'ya ta yarak geli -
tirme imkan yaratm lard r. 16. yüzy la gelindi inde, Osmanl mparatorlu u'nun
ekonomiden ticarete her alan nda oldu u gibi sanat alan nda da yüksek de erlere
ula lm t r. Küçük el sanatlar da bu geli meden nasibini alm özellikle cilt sanat
Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminden sonra Osmanl 'da 15. yüzy lda geli e-
rek 16. yüzy lda klâsi ine ula m t r. Papirüsler, balmumu kapl levhalar ve günü-
müz kitap ekline en yak n olan kodeks'leri bir tarafa b rak rsak cilt sanat n n as l
geli mesi Türklerin slam dinini kabul etmesinden sonra olmu ve di er sanat dal-
lar yla da paralel dönem dönem geli erek Osmanl 'da en ideal halini alm t r.

2 lhan ahin; Feridun Emecen; a.g.md., s. 1.
3 M. Baha Tanman; Dani mendliler , TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 8, stanbul 1993, s. 468-469.
4 Darü'l- zz; zzet ve saadet yurdu, merkezi demektir. Bu unvan, ehzadelerin idare merkezi olan

beldelere özeldir. Amasya, Selçuklular ve Osmanl lar zaman nda çok say da ehzadenin ikamet ve
idare yeri olmu tur. (Hüseyin Hüsameddin; Amasya Tarihi, Cilt 1, Hikmet Matbaas , stanbul
1327-1330, s. 23).

5 lhan ahin; Feridun Emecen; a.g.md., s. 1. 
6 lhan ahin; Feridun Emecen; a.g.md., s. 1.
7 Amasya'daki kültürel ortam için bkz, Sava Mara l ; Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphane-

si'ndeki XV. ve XVI. Yüzy l Ciltleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bas lmam
Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006, s. 28-35.
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Cilt ve ciltçilik anlay n n ortaya ç k , ka d n icat edilmedi i dönemler-
de üzeri balmumu kapl levhalar ve papirüsler üzerine yaz lan eserlerin, tahta ka-
paklarla saklan ld dönemlere kadar uzanmaktad r. Daha sonralar ise par ömen-
ler (ceylan derisi), üzerine yaz lar yaz lm ve bunlar katlan p formalar haline geti-
rilerek birbirine dikilmi tir. Cilt sanat n n as l geli mesi ise, ka d n icad ndan son-
ra olmu tur8.

Ara t rmalar, sanat eseri niteli i ta yan ilk ciltlerin, Orta Asya'da Uygurlar
taraf ndan yap ld n göstermektedir. slamiyet döneminde geli en cilt sanat , top-
lumlar ve kültürler aras nda süsleme özelliklerine göre farkl l k gösterse de, cildin
genel görünümü ve özellikleri de i memi tir. 11. yüzy lda Anadolu'ya giren Sel-
çuklular 13. yüzy lda rûmi üslûbunu geli tirerek cilt sanat na farkl bir anlam ka-
zand rm lard r. Bu üslup 13. yüzy l n üçüncü çeyre inde Memlük cildine etki
etmi tir. Bu etkinin 14. yüzy l Anadolu Beylikleri, ve hatta 15. yüzy l sonlar na
kadar Osmanl lar'da devam etti i bilinmektedir9. Türk cilt sanat 15. yüzy lda ol-
gunla arak 16. yüzy lda klâsik dönemine ula m t r. Bu yüzy llarda sa lanan kuv-
vetli siyasi istikrar, ülkenin iktisadi hayat nda dolay s yla kültür ve sanat faaliyetle-
rinde de canl l k yaratm t r. Bunun dolay bir çok sanat dal nda oldu u gibi cilt
sanat nda da en güzel eserler bu yüzy llarda meydana gelmi tir. Bu yüzy ldan itiba-
ren ise di er tüm sanat dallar nda oldu u gibi cilt sanat nda da gerileme ba gös-
termi tir.

2.1- 15. Yüzy l Ciltleri

Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesinde 15.yüzy l ciltleri, farkl dö-
nem özellikleri gösteren örnekleri bir arada bar nd rmas nedeniyle çe itlilik gös-
termektedir10. Genel karakter ve süsleme özellikleri incelendi inde bir geçi dö-
nemi olan bu yüzy l n erken örnekleri, Anadolu Selçuklu cildinden Osmanl cildi-
ne geçi niteli indedir ve Anadolu Selçuklu cilt gelene inin izleri yo un olarak
görülmektedir11. A a da ayr nt l olarak bahsedildi i gibi ketebeleri 15. yüzy l
göstermesine ra men baz yazmalar n ciltleri, genel karakter, teknik ve süsleme
özellikleri incelendi inde Anadolu Selçuklu cilt gelene i ile ili kilendirilebile-
cektir12.

8 smet Binark; Eski Kitapç l k Sanatlar m z, Ankara 1975, s. 1.
9 Ahmet Saim Ar tan; Selçuklu Cildi'nin Osmanl Cildi'ne Etkileri , Hacettepe Üniversitesi Ede-

biyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü V. Ortaça ve Türk Dönemi Kaz ve Ara t rmalar
Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Bildiriler, Ankara 2001, s. 30.

10 15. yüzy l ciltleri için bkz: Sava Mara l ; Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesindeki, s. 72-
111.

11 Sava Mara l ; Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesinde Bulunan 15. Yüzy l Osmanl Ciltle-
rinde Anadolu Selçuklu Cilt Gelene i Etkisi , stem, slam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musikisi
Dergisi, S 9, Konya 2007, s. 219-234.

12 Anadolu Selçuklu cilt sanat hakk nda daha geni bilgi için bkz: Ahmet Saim Ar tan; Konya Müze-
lerinde Bulunan Selçuklu Cildlerinin Özellikleri, (Bas lmam )Yüksek Lisans Tezi, Konya
1987; Konya D ndaki Müze ve Kütüphanelerde Bulunan Selçuklu ve Selçuklu Üslûbunu
Ta yan Cild Kapaklar , (Bas lmam )Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1992; Ciltçi-
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Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesindeki eserleri s ras yla incelersek:

Örnek 1:  1401 tarihli Kitâbu'l Ke âf adl eser (Yazmalar: 05 Ba 86). 

Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. Kapaklar n ke-
nar k s mlar daha aç k renkte kahverengi deri ile tamir edilmi tir. Kapaklar n d
kenarlar nda dendanl bir zencirek bulunur. çte ise 3 s ra cetvel ku a yer al r.
Kö ebentler 6 s ra düz cetvel eklinde olup, içlerinde birer alt nl nokta ve cetvelle-
rin ön kö elerinde de t lar vard r.

Ön ve arka kapak emseleri yuvarlak biçimli olup, küçük kal p ve aletle
so uk bask tekni inde yap lm lard r. emsenin merkezi iç içe geçmi 8 kollu ve
bunlar n uzant lar ndan olu an 16 kollu y ld z eklindedir. 8 kollu y ld z n merke-
zinde ise dört yaprakl çiçek motifleri yer al r. Y ld zlar n kollar n n aras , so uk
noktalar ve bal k pulu eklinde süslenmi tir. emsenin kenarlar nda ise t eklini
and ran e risel k sa çizgilerle ikinci bir daire olu turulmu tur. Sertap ve miklebi
yoktur. Kapak içleri de ka tla kaplanm t r.

Eserin ön ve arka kapak emselerinin yuvarlak formda yap lm olmas
(Foto: 1), 12. ve 13.yüzy l Selçuklu ciltlerinde s kça kar la lan bir özelliktir13.

emse zemininin 8 kollu y ld z ve bunlar n de i ik uzant lar ndan geometrik tarzda
süslenmesi Selçuklu gelene ini hat rlat r (Foto: 2). Selçuklu cilt gelene inin en
önemli özelliklerinden biri olan geometrik süslemede; kapaklar ya tamamen y ld z
ve uzant lar ndan olu an bölümlere ayr l r, ya da cildin farkl bölümlerinde daha
dar alanlarda da uygulan r14. Y ld z kollar n n aras ndaki alanlar, tekli alt n kakma
ve bal k pulu eklinde süslenmi tir. Ayr ca kapak kenarlar n çevreleyen Zencire in
Anadolu Selçuklu tarz nda15 ters-düz palmetli tezyin edilmesi gibi nedenlerle cil-
din, 15. yüzy ldan ziyade 13. yüzy l sonlar n n özelli ini devam ettirdi i söylenebi-
lir16.

Örnek 2: 808 / 1405 tarihli, Akâid ve Kelam konusunda yaz lm olan
eser (Yazmalar: 05 Ba 886).

lik , Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt 7, stanbul 1993, s. 551-57;
Selçuklu Cildinin Osmanl Cildine Etkileri , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

si Sanat Tarihi Bölümü V. Ortaça ve Türk Dönemi Kaz ve Ara t rmalar Sempozyumu,
Bildiriler 19-20 Nisan 2001, Ankara, 2001. s. 29-40; Selçuklu Cildlerinde mzalar , I. Uluslara-
ras Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler,  Cilt 1, Konya, 2001, s. 39-42; Anado-
lu Selçuklu Cilt Sanat , Türkler, Cilt 7, Ankara, 2002, s. 933-943; Anadolu Selçuklu ve Bu Üs-
lûbu Ta yan Cildlerde Zencirek Tipolojisi Denemesi , stem, slam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve
Musikisi Dergisi, S 1, Konya 2003, s. 85-102.

13 Ahmet Saim Ar tan; Konya D ndaki Müze ve Kütüphanelerde Bulunan Selçuklu ve Selçuklu
Üslûbunu Ta yan Cild Kapaklar , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Bas lmam
Doktora Tezi, Konya 1992, s. 293.

14 Ahmet Saim Ar tan; Anadolu Selçuklu Cilt Sanat , Türkler, c.7, Ankara 2002, s. 936.
15 Anadolu Selçuklu Ciltlerinde Zencirek çe itleri için bkz. Ahmet Saim Ar tan; Anadolu Selçuklu

ve Bu Üslûbu Ta yan Cildlerde Zencirek Tipolojisi Denemesi , stem, slam Sanat, Tarih, Edebi-
yat Ve Musikisi Dergisi, S 1, Konya 2003, s. 85-102.

16 Ahmet Saim Ar tan; Konya D ndaki Müze ve Kütüphanelerde , s. 151-152.
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Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterli yap lm lard r. Kapaklar n
kenar k s mlar sarmal biçimde zencirek ku a ile çevrelenmi tir. çte, iki s ra
so uk bask l cetvel yer al r. Kö ebent ise bulunmaz.

emseler düz oval ekilde ve salbeklidir. Aletle yap lan emseler, d tan
çift s ra bal k pulu eklindeki k sa e risel çizgilerle dilim olu turacak ekilde dü-
zenlenmi tir. Dilim aralar ise sade t lar ile süslenmi tir. emse iç kenar nda kal n
bantlarla belirlenen bordürün içerisi, tek s ra bal k pullar ile süslenmi tir. emsele-
rin oval merkezi, yatay ve dikey geçmelerle has r örgü olu turacak biçimde tezyin
edilerek geometrik tarzda süslenmi tir. Salbekler ise, yine bal k pullar ve t ek-
lindeki çizgilerle olu turulmu , küpe motifi gibi olup basit ekildedir.

Mikleb, zencirek ve cetvel ku a aç s ndan kapaklar tarz ndayken, mikleb
emsesi, farkl l k gösterir. Yar m biçimde yap lan emse, çift s ra dilimli olup, ge-

ni bir yer kaplamaktad r. emse merkezi, çapraz çizgi geçmelerle süslenmi tir.
Sertap, büyük bir yaz ile kaplanm t r. Kenarlarda ise so uk çizgilerle olu turul-
mu motifler görülür.

emse biçimi, emse uçlar ve sarmal, geçmeli zencirek kullan m ile Sel-
çuklu cilt gelene ini akla getirir17 (Foto: 3). Ayn zamanda Ahmed bn. Abdullah
taraf ndan 1424'te Bursa'da kopyalanan, Sofi Mistizmi'nin konu al nd Menazil-i
el-Sairin (T.S.M.K., A.1509) adl eserin cildinin emsesi ile de büyük benzerlik
gösterir18. emselerin uçlar nda küpe eklindeki salbekler bu benzerli i daha da
art rmaktad r (Foto: 4). Ayn tarz dar-oval emse biçimi, 1438 tarihli, Konya Böl-
gesi Yazma Eserler Kütüphanesinde 2435 te kay tl olan Mukaddimetü'l-Edeb'in
arka kapak emsesinde de görülür19. Dolay s yla cilt, genel karakter olarak Sel-
çuklu cilt gelene inin özelliklerini yans tmakta ve 15. yüzy lda Selçuklu cilt gele-
ne inin devam ettirildi ini göstermektedir.

Örnek 3: 1425 tarihli El- Kevakibü'd - Derari fi erhi Sahîhi'l - Buhâri
(Yazmalar: 05 Ba 120/1).

Tan m : Kapaklarda, düz cetveller aras nda ince sarmal zencirek bulun-
maktad r. Kö ebentler düz cetveller ile basit tarzda haz rlanm t r. Kö ebent içleri-
ne ve d kö elerine denk gelecek yerlere alt n noktalar yerle tirilmi tir. Bunlar
kö ebent içlerinde 3, kö elerde ise birer adettir.

emseler yuvarlak biçimli olup basit salbeklidir. Aras nda sarmal zencirek
bulunan iç içe geçmi iki daireden olu maktad r. Alet kullan larak yap lan emseler
d tan 8 iri dilimli olarak biçimlenmekte olup, alt ve üst uçlar ndaki dilimler uza-

17 Kar la t rma için bkz. Ahmet Saim Ar tan; Selçuklu Cildi'nin Osmanl Cildine , s. 31, 38. Resim
11, 39, Resim 14.

18 Kar la t rma için bkz. Julian Raby; Zeren Tan nd ; Turkish Bookbinding in the 15 th Century.
The Foundation of an Ottoman Court Style, ed., T. Stanley, London 1993, s. 24. ekil 20.

19 Kar la t rma için bkz. Zehra Büyükbalc ; Konya Bölgesi Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Cild Örnekleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, Konya 2003, s. 95.
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t lm t r. Dilim ararl nda düz, tepelerinde ise dü ümlü t lar yer al p bunlar n da
içleri alt n noktalarla süslenmi tir. emselerin merkezi 6 kö eli y ld z ve devam n-
da görülen 6 adet alt genden olu maktad r. Ortadaki y ld z n, Alt genlerin ve alt -
genlerle dairelerin birle me yerleri alt n noktalarla çiçek motifi eklinde süslenmi -
tir. Ancak alt nlar dü mü ya da sökülmü olmal d r ki görülememektedir. D taki
dilim içleri ise bal k pulu ve yine noktalarla tezyin edilmi tir. Salbekler, emse alt
ve üst dilim uçlar ndan ç kart lan basit görünü lü olup, yine t ve alt n noktalarla
süslenmi tir.

Sertab, arada düz cetveller ve sarmal zencireklerle 2 kartu a bölünmü ve
d tan kenarlar na so uk cetveller çekilmi tir. Her iki kartu unda kö eleri ve ortala-
r alt n kakmal dü ümlü motiflerle tezyin edilmi tir. Sertab n iç taraf alt n kakma-
l geometrik geçmeli motif ile süslenmi tir.

Miklep, cetvel, sarmal zencirek, kö ebent ve emsesi ile kapaklar tarz n-
dad r. emse, ortada dairesel merkezli ve 4 dilimlidir. ki yan dilim uçlar , kapak
salbeklerine benzeyen motiflerle süslenmi tir. Dilimler kapak emselerinde oldu u
gibi d tan düz ve dü ümlü t larla süslenmi tir. emsenin içi geometrik geçmeler-
le doldurulmu , bunlar nda aras na alt n kakmal noktalar yerle tirilmi , dilim içle-
rinde ise so uk ve alt n noktalar bir arada kullan lm t r. Miklebin iç taraf nda ise
sertabda oldu u gibi alt n kakmal geometrik bir motif yer al r. Ön ve arka kapak
içleri, cetvel zencirek ve kö ebenti ile d kapaklara benzemektedir. ç kapak em-
sesi yuvarlak ekilde olup iç içe geçmi alt kö eli y ld z ve aralar na yerle tirilen
çok say da alt n kakma noktalarla süslenmi tir. Yuvarlak dairenin d ndan ise,
y ld z n kö elerine denk gelecek yerlere yald z noktal t lar ç kar larak süsleme
yap lm t r. Kitab n zahriyesi ise lacivert renkte ve tezhiplidir.

Ön ve arka kapaklar genel süsleme tarz aç s ndan son dönem Selçuklu cilt
gelene ini yans tmakta olup her iki kapakta ayn karakterde yap lm t r. Cilt, yu-
varlaktan ovale haz rl kl emsesi, kö ebenti ve süslemesiyle 14. yüzy l özelli i
göstermektedir20 (Foto: 5-6). Ayr ca, emse merkezlerinde görülen alt kö eli y ld z
ve uzant lar ndaki alt gen süslemenin erken bir örne i râbu l-Kur an ve Meânîhi
(T.S.M.K.,III. Ahmed No. 123, 593/1196) isimli eserin d kapak emselerinde
kar m za ç kmaktad r21. Ovale haz rl kl eklindeki dilimli, yuvarlak emsesi ve
salbek uzant lar ile Ma rifetü s-Sünen (T.S.M.K., III. Ahmed, No. 271/3,
788/1386) 'in arka kapak emsesi ile büyük benzerlik ta yan22, kapak içlerinin
tezyin tarz XV. yüzy la i aret etmektedir. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüpha-
nesi 2472 numarada kay tl olan 1391 tarihli El- Kâ if fi Esmâi r-Ricâl adl eserin
ön ve arka kapak emseleriyle de benze mektedir23. Özellikle, emse merkezindeki
alt kollu y ld z ve devam nda yer alan alt genler neredeyse ayn d r. Yuvarlak em-

20 Ahmet Saim Ar tan; Konya D ndaki Müze ve Kütüphanelerde , s. 216.
21 Kar la t rma için bkz. Ahmet Saim Ar tan; Selçuklu Cildi'nin Osmanl Cildine, s. 38. Resim 12. 
22 Kar la t rma için bkz. Ahmet Saim Ar tan; Selçuklu Cildi'nin Osmanl Cildine,  s. 35. Resim 6.
23 Kar la t rma için bkz. Zehra Büyükbalc ; Konya  Bölgesi Yazma Eserler Kütüphanesindeki,

s. 76.
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selerin yayg n olarak XIV. yüzy l n ortalar ndan itibaren salbe e benzer basit mo-
tiflerle uçlar uzat larak ovalle tirildi ini dü ünürsek Anadolu Selçuklu cilt üslûbu-
nun 15. yüzy lda devam etti ini daha aç k olarak anlayabiliriz24.

15. yüzy lda bir yandan Anadolu Selçuklu cilt gelene i devam ederken bir
yandan da yüzy l n kendine ait özelliklerini yans tan ciltler görülmektedir.

Örnek 4: 815/ 1412 tarihli olup, Dilbilim konusunda yaz lm t r (Yazma-
lar: 05 Ba 724).

Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterli yap lm t r. Kapaklarda 3 s ra
so uk bask l cetvel ve aralar nda kal n, sarmal zencirek ku a yer al r. Kö ebent
bulunmaz. emseler dilimli ve oval ekilde olmakla birlikte emselerin boyutlar
salbeklere göre daha küçük görünmektedir (Foto: 7). emseler so uk bask tekni-

inde yap lm t r. emse zeminleri, ortada 5 yaprakl , onunda etraf nda k vr k dal-
lar üzerinde 4 ve 5 yaprakl çiçek motifleri ile süslenmi olup, simetrik bir kompo-
zisyon dahilinde tezyin edilmi tir. Çiçeklerin aralar na da yaprak motifleri yerle ti-
rilerek kompozisyon zenginle tirilmi tir (Foto: 8). Salbekler, emse uçlar na oranla
uzak mesafeli olarak yerle tirilmi , içleri de iri birer hatayi motifi ile süslenmi tir.
Mikleb emsesi palmet eklinde biçimlenmi , zemini ise kapaklara uygun olarak
tezyin edilmi tir. ç kapaklar ka tla kaplanm , ayr ca cildin çe itli yerlerinde de
tahripler olu mu tur. Cilt, dilimli oval so uk bask salbekli emsesi ve zencire i ile
döneminin özelliklerini aksettirmektedir. emse içi kompozisyonunu olu turan 4-5
yaprakl çiçekler, gülçeler, gülçelerin uçlar ndan ç kan yapraklar ve salbek içlerin-
deki hatayilere bakarak 15. yüzy l n ilk yar s n n özelliklerini ta d n söyleyebili-
riz.

Örnek 5: 821 / 1418 tarihli Kanz al - Dekaik (Yazmalar: 05 Ba 361).

Tan m: Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. Kapaklar n en
d nda kal n ve ince so uk bask l cetveller cildi çerçevelemektedir. Zencirek ve
kö ebent yoktur. emseler, dilimli ve oval ekilde olup ince bir biçimleni arz eder.
So uk bask tekni i ile yap lan emseler salbeksizdir. D kenarlar yine so uk
hatla belirlenmi , dilim kö eleri ve tepeleri de bal k pulu ve üstlerine yerle tirilen
t eklinde sade küçük motifler ile süslenmi tir. Salbekler, emse uçlar ndan ç kar-
t lan sarmal örgü ve dü üm eklinde biçimlendirilmi tir. emsenin merkezi kaba
bir ekilde i lenmi ortada hatayi çiçe i ve onun etraf nda k vr k dallardan ç kan
yaprak motifleri ile tezyin edilmi tir (Foto: 9). Mikleb cetvel ve emse uygulamas
ile kapaklara uyum sa lar. Mikleb emsesi dilimli bir ekilde olup, uç k sm yukar
do ru sarmal örgü ve dü üm eklinde uzat larak, ana kapak emselerine uygunluk
sa lanm t r (Foto: 10). emse içi, merkezden ç kan dal, yaprak ve rûmi motiflerle
tezyin edilmi tir. Sertab nda süsleme yoktur. Kapak içlerine ise ka t yap t r lm -
t r. Dilimli oval emsesi ve emse zemininin ortada hatayi çe itlemesinden bir mo-
tif ve etraf ndaki yaprak motifleri ile tezyin edilmesi, Osmanl n n erken dönemle-

24 Ahmet Saim Ar tan; Konya D ndaki Müze ve Kütüphanelerde , s. 215-216.
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rini, 15. yüzy l n ilk yar s n göstermektedir. Ancak kapak ve mikleb emse uçla-
r ndan ç kart lan örgü ve dü üm motifi Selçuklu cilt gelene inin izlerini hat rlat r.
Bu emse uçlar ndan ç kart lan örgülü süslemenin ayn s Saray Bosna'daki Gazi
Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde 1419'da kay tl , 15. yüzy la tarihlendirilen25 hyâu
Ulûmi d-Din isimli kitab n emse uçlar ndaki örgülü süslemeyle ayn d r26. emse-
lerin dilim aralar ve tepelerine yerle tirilen üzeri t l bal k pulu motifleri, Selçuk-
lu etkisini daha da güçlü k lmaktad r. 15. yüzy l n ilk yar s n n, Anadolu Selçuklu
cildinden Osmanl 'ya geçi dönemi oldu unu daha önce belirtmi tik. Bu cilt, geçi
döneminin özelli ini göstermesi bak m ndan yerinde bir örnek olup, 15. yüzy l n
ilk yar s n n özelliklerini ta maktad r.

Örnek 6: 882 / 1478 tarihli Manzume adl eser (Yazmalar: 05 Ba 588/1).

Tan m: Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. Kapaklarda en
d ta 2 s ra yald zl cetvel ku a aras nda sarmal zencirek cildi çevrelemektedir
(Foto: 11). emseler dilimli, oval ekilde ve salbeksizdir. So uk bask olarak ya-
p lm emselerin kenarlar na, yald zla tahrir çekilmi tir. Zemin, dikey do rultuda
yerle tirilmi k vr m bulut motifi ile süslenmi tir. Bulutun k vr mlar aras ndan
ç kan hatayi, penç ve yaprak motifleri ile kompozisyon zenginle mektedir ( Foto:
12). Mikleb, yald zl cetvel ve zencirek ile kapaklara uyum sa lamaktad r. Mikleb
emsesi, salbek biçiminde yap lm olup, dilimli ve palmet'i and r r. Ana kapak
emselerinden farkl olarak uçlar na yald zl t lar çekilmi tir. emsenin merkezi

hatayi çiçe i ile tezyin edilmi tir. Sertab da ve kapak içlerinde süsleme yer almaz.
Dilimli ve oval emse zemin süslemesi imdiye kadar katalogda ilk kez görülen
bulut ve aralara yerle tirilen hatayi, gülçe motifleriyle tezyin edilmi tir. Cildin ön
ve arka kapak emse merkezinde yer alan k vr m bulut motifi 15. yüzy ldan itiba-
ren stilize edilerek yard mc motif olarak kullan lmaya ba lanm 27, en yayg n kul-
lan m zaman ise, 16 ve 17. yüzy llarda olmu tur28. Bu yüzy llardan sonra ise azala-
rak süslemelerden kaybolurlar. Bu nedenlerle ve ileride görece imiz örneklerden
yola ç karak emse tekni i, süslemesi zencirek ve mikleb uygulamas yla cildin 15.
yüzy l ikinci yar s n n özelli ini gösterdi i söylenebilir.

15. yüzy la tarihli baz örneklerde ise farkl bir durum söz konusudur. Eser-
lerin istinsah tarihleriyle cilt özellikleri uyu mamaktad r. Yani eserlerin orijinal
ciltleri farkl nedenlerle yok olmu ve sonraki dönemlerde o dönemin cilt anlay -
na uygun olarak yenilenmi lerdir. Bu yenileme i leminde aradan geçen zaman
nedeni ile yazman n yaz ld tarihin özelliklerini yans tmayan daha geç dönem
özellikleri gösteren ciltler kar m za ç kmaktad r.

25 Kâz m Hac meyliç; Osmanl Cilt Sanat nda Saray Bosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphane-
si'ndeki Nadir Eserlerin Yeri, Önemi Ve Korunmas , Mimarsinan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bas lmam doktora tezi, 1997, s. 52.

26 Kar la t rma için bkz. Kâz m Hac meyliç; a.g.t., s. 53.
27 Mine Esiner Özen; Türk Cilt Sanat , Ankara 1998, s. 15.
28 Bulut motifinin kullan m için bkz. Azade Akar, Cahide Keskiner; Türk Süsleme Sanatlar nda

Desen ve Motif, stanbul 1978, s. 20.
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Örnek 7: 817 / 1414 tarihli El - Misbah Fi erhi'l - Miftah (Yazmalar: 05
Ba 1250).

Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. D kapakta kah-
verengi deri kullan l rken iç kapakta ise vi ne çürü ü renginde deri kullan lm t r.
Yer yer tahrip olan ve kenarlar tamir gören kapaklar, büyük olas l kla miklebdeki
gibi yald zl cetvel ve aralar nda sarmal zencirek ku a ile çevrelenmekteydi. Ön
ve arka kapak emseleri, dilimli beyzi ekilde ve salbeklidir. Gömme olarak yap -
lan emseler, kapaklardan farkl bir renkte vi ne rengi deri ile ve mülevven tarzda
süslenmi tir (Foto: 13). emselerin kenarlar yald zla tahrirlenmi tir. Merkez, saz
üslûbunda k vr m dallar, hatayiler ve hatayilerin tepelerinden ç kan hançeri yaprak
ve gonca motifleri ile süslenmi tir (Foto: 14). Salbekler, yald zl k sa ba lant larla
emselerin uçlar na yerle tirilmi ve palmet eklindedir. Salbek merkezleri kapak

ve mikleb emselerinden farkl üstte küçük bulut ve yanlarda rûmi motifleri ile
süslenmi tir. Mikleb, yald zl cetvel ve kal n sarmal zencirek ile çevrelenmi , tam
ortada dilimli oval emse motifi yer al r (Foto: 15). Dilimler d tan yald zla
tahrirlenmi , içi ise yine saz üslûbunda motifler ile süslenmi tir. Kapak emsele-
rinde oldu u gibi miklebin emse içinde de vi ne rengi deri kullan lm t r. Gömme
tekni inde yap lm mülevven salbekli emsesi ile tam bir 16. yüzy l özelli i göste-
rir. Özellikle emse zemin süslemesinin de i ik tarzda çiçekler ve hançeri yaprak-
larla saz üslûbunda haz rlanm olmas , ayr ca salbeklerde kullan lan bulut demeti
16. yüzy l n karakteristi ini sergilemektedir. Dilimli mikleb emsesi ve kal n sar-
mal yald zl zencirek 16. yüzy l Osmanl cildinin özelliklerindendir. Bu nedenle
elyazman n istinsah tarihi gözüken 1414, bahsedilen cildin süslemesi için erken
kalmaktad r. Dolay s yla cilt, 16. yüzy l ortalar nda ya da sonlar nda yenilenmi
olmal d r.

Örnek 8: 820 / 1417 tarihli eser (Yazmalar: 05 Ba 322/3).

Tan m: Ön ve arka kapaklar ayn karakterli olarak yap lm lard r. Kapak-
larda içte kal n so uk bask l d ta ise yald zl cetveller aras nda kal n yald zl sar-
mal zencirek yer al r. Kö ebentler yald zl ve so uk düz cetvellerle basit üçgen
eklinde biçimlenmi tir (Foto: 16). emseler dilimli, oval ekilde ve salbeksizdir.

Gömme tekni i ile yap lan emselerin zemini yald zlanm , kabartma motifler ise
kapak deri renginden farkl olarak aç k kahverengi deri renginde b rak larak alttan
ay rmal mülevven tarzda süslenmi tir (Foto: 17). emseler dilimli biçimleni e
uygun olarak d tan yald zla tahrirlenmi , dilim aralar da t larla süslenmi tir.

emse içleri saz üslûbunda yap larak k vr k dallar n üzeri hatayi, gonca ve hançeri
yapraklar n kenarlar ndan ç kan yine hatayilerle doldurulmu tur. Mikleb, yald zl
ve so uk bask l cetveller, kal n sarmal zencirek ve kö ebent uygulamas ile kapak-
lara uyum sa lar (Foto: 18). Mikleb emsesi, dilimli ve ovale yak n tarzda olup
kapak emseleri gibi saz üslûbunda tezyin edilmi tir. Sertab nda süsleme yoktur.
Kapak içleri ise vi ne rengi deri ile kaplanm t r. Kenarlar d ta so uk içte ise
yald zl cetveller ile süslenmi tir.
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emsenin zemininin alt nlanmas , motiflerin ise kapak renginden farkl ola-
rak vi ne rengi deriden yap larak alttan ay rma mülevven tarzda süslenmesi ve
içinin saz üslûbunda doldurulmas istinsah tarihi olan 1417 için fazlaca geli mi tir.
Ayr ca, kapak kenarlar na çekilen kal n yald zl zencirek, kapak içlerinin yald zla
cetvellenmesi ve miklebi dü ünüldü ünde 1417 tarihinden ziyade tam anlam yla
16. yüzy l özelli i göstermektedir29. Bu nedenle 1417 tarihi, cilt özelliklerine ba-
karak çok erken bir tarih olarak gözükmekte ve yenilenmi oldu u ihtimalini dü-
ündürmektedir.

2.2- 16. Yüzy l Ciltleri

Amasya II. Bayezid l Halk Kütüphanesinde 16. yüzy la tarihlenen ciltler,
dilimli oval emse biçimleri, tezyini özellikleri ve genel kapak tasar mlar ile Os-
manl cilt gelene ine i aret etmektedir. 15. yüzy l boyunca görülen Selçuklu ve
Osmanl 'n n erken dönem cilt anlay n n ürünleri olan örnekler, 16. yüzy lda yerini 
Osmanl cilt anlay do rultusunda yap lm ciltlere b rakmakla beraber gösteri -
ten uzakt rlar. 15. yüzy l sonu 16. yüzy l ba lar nda cilt sanat n n geli mesinde
Osmanl saray n n büyük etkisinin oldu u bilinmektedir. Bu yüzy lda II. Bayezid
döneminde ba layan geli melerin etkisiyle ilk kez mücellidan zümresinin bir ekol
halinde topland klar ve saray içinde bir zümre te kil ettikleri görülmektedir30. Bu
mücellit zümresinin getirdi i yeniliklerden biri de bu yüzy lda ortaya ç kan ve
bundan sonra Türk kitap kaplar n n esas ögesi olan saz üslubu olmu ve cilt tezyi-
nat nda yo un olarak kullan lm t r.

Örnek 9: 969 / 1561 tarihli Uyunü'l - Ecvibe Fi Fünuni'l - Es'ile (Yazma-
lar: 05 Ba 1434/1).

Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. Kapaklarda vi ne
rengi deri kullan l rken emse, kö ebent ve kapak içlerinde kahverengi deri kulla-
n lm t r. Kapaklar n kenarlar nda 2 s ra yald zl cetvel ku a ve aras nda sarmal
zencirek yer al r. Kö ebentler alttan ay rma mülevven tekni i ile dilimli ekilde
yap lm , içleri saz üslûbunda dallardan ç kan yaprak ve çiçek motifleri ile süslen-
mi tir (Foto: 19). emseler dilimli ve oval ekilde olup, salbeklidir. emselerin
zemini alt nlanm , kabartma motifler ise kapaklardan farkl olarak kahverengi deri
halinde b rak larak gömme ve alttan ay rma mülevven tarzda yap lm lard r (Foto:
20). emse içleri kaba bir ekilde saz üslûbunda tezyin edilmi tir. K vr m dallardan
ç kan hançeri yapraklar, hatayiler ve hatayilerin tepelerinden ç kan yapraklarla
tezyin edilmi tir. Salbek içlerine de birer hatayi motifi yerle tirilmi tir. Salbek
uçlar ndan ve emselerin ortalar ndan, kapaklar n k sa ve uzun kenar ortalar na
ç kan yald zl çizgiler kapaklar dört parçaya ay rmakta olup, bunlar n cetvellerle
birle ti i yerlere yuvarlak yald z noktalar konulmu tur. Mikleb, yald zl cetveller,
zencirek ve kö ebent ile kapaklara uyumluluk göstermektedir. Mikleb emsesi,

29 Daha geni bilgi için bkz. Kemal Ç ; Türk Kitap Kaplar , S 4, Ankara 1953, s. 13
30 Filiz Ça man; Mimar Sinan Döneminde Saray n Ehl-i Hiref Te kilat , Mimar Sinan Dönemi

Türk Mimarl ve Sanat , stanbul 1988, s. 73-77.
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dilimli ve ovale yak n bir ekilde yap lm t r. emsenin zemini kapaklardan farkl
olarak büyük bir hatayi yapra ile süslenmi tir (Foto: 21). emse içerisinde kapak-
lardan farkl olarak kahverengi deri kullan lm , bunun da zemini alt nlanarak alt-
tan ay rma mülevven tarzda yap lm t r. Kapak içlerinde emse ve kö ebent içle-
rinde oldu u gibi kahverengi deri kullan lm t r. Yine yald zl cetvel ve zencirek
bak m ndan kapaklar ve mikleb ile ayn özellik göstermektedir . Burada da k sa ve
uzun kenarlardan ç kan yald zl çizgi hat, iç kapa dörde bölmekle birlikte, çizgi-
lerin birle me yerlerine yap lan yald zl noktalar iç kapaklar süsleme bak m ndan
zengin göstermektedir. Dilimli oval salbekli emsesi, kö ebentleri ve miklebiyle
16. yüzy l ikinci yar s nda klâsik üslûbu yans tan bir örnektir. Özellikle kö ebent,
kapak ve mikleb emsesinde süsleme olarak saz üslûbunun kullan m ve alttan
ay rma mülevven tarz bunu yans tmaktad r. Cildi ketebesine bakarak ve bundan
sonra gelecek örnekleri de göz önüne alarak 16. yüzy l n ikinci yar s n n özellikle-
rini ta d söylenebilir.

Örnek 10: 989 / 1581 tarihli Fetava Kad Han (Yazmalar: 05 Ba 247). 

Tan m : Ön ve arka kapaklarda ayn karakterli yap lm t r. Kapaklar, d -
tan kahverengi içten ise vi ne rengi deri ile kaplanm t r. Her iki kapak kenarlar 3-
4 s ra yald zl cetveller ile çevrelenmi , arada ise kal n sarmal yald zl zencirek
bulunur (Foto: 22). Kö ebentler dilimli biçimleni e sahiptir. D tan yald zla
tahrirlenmi , uçlar na da yald zl t lar çekilmi tir. Alttan ay rma mülevven tekni i
uygulanm olup içleri, k vr m dallar, rûmi ve penç motiflerinden olu an süsleme-
lerle tezyin edilmi tir. emseler, dilimli oval ekilde olup, salbeklidir (Foto: 23).

emse içlerinde kapaklardan farkl olarak vi ne rengi deri kullan lm olup, zemin
yald zlanm , motifler ise deri renginde b rak larak gömme emseler alttan ay rma
mülevven tarzda süslenmi tir. emse ve salbeklerin d kenarlar yald zla
tahrirlenmi , dilim aralar da t larla süslenmi tir. emse merkezi, simetrik kompo-
zisyon dahilinde, rûmi ve tepelik motifleri ile tezyin edilmi tir. Salbeklerin içlerine
de iri birer hatayi motifi yerle tirilmi tir. Kapak içleri, 2 s ra yald zl cetvel ku a
aras nda kal n bir zencirek ile çevrelenmi , tam ortaya ise yald zl t lardan küçük
bir süsleme yap lm t r. Mikleb, cetvel, zencirek, kö ebent uygulamas ile kapak
formlar na uyum sa lamaktad r. Mikleb emsesi, dilimli ve yuvarlak ekilli olup uç
k s mlar t larla uzat lm t r (Foto: 24). Zemin, rûmi, tepelik ve hatayi ve motifle-
rinden olu an kabartmal süslemeler ile tezyin edilmi tir. Serlevha sayfas lacivert
ve yald z tezhiplidir.

Dilimli oval salbekli emse, kö ebentler ve alttan ay rma mülevven rûmi
süsleme 16. yüzy l özellikleridir. Ayr ca yald zl cetvel ve kal n zencirekte bu dö-
nemi i aret etmektedir. emse ve salbeklerin dilim aralar na yerle tirilen yald zl
t lar da Osmanl tarz nda yap lm t r. Dolay s yla cilt, ketebesi olan 1581 y l na
uygun olup, 16. yüzy l ikinci yar s n n özelliklerini göstermektedir.

Örnek 11 : 1009 / 1600 tarihli erh- i Hadis- i Erbain (Yazmalar: 05 Ba
145).
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Tan m : Ön ve arka kapaklar ayn karakterde yap lm t r. Kapaklar n s rt
ve kenarlar kahverengi deri ile tamir edildi inden zencirek ku a görülememek-
tedir. Ancak en içte yald zl bir cetvel yer al r. Kö ebentler, dilimli bir biçimleni e
sahiptir. Gömme tekni inde yap lm olup, alttan ay rma mülevven tarzda süslen-
mi tir. çleri ince geçme dallar üzerinde yer alan rûmi ve goncalarla tezyin edilmi -
tir. emseler, dilimli ve oval ekilde yap lm olup, salbeklidir (Foto: 25). Gömme
emse olarak yap lan emse içlerinde kahverengi deri kullan lm , bunun da zemin-

leri alt nlanarak alttan ay rma mülevven tarzda süslenmi tir. emse içleri simetrik
biçimde 4'lü dü ümlü bulut ve k vr k dallardan ç kan yaprak ve hatayi goncas
motifleri ile süslenmi tir. Salbekler, emselerin hemen uçlar nda olmay p mesafeli
olarak yap lm t r. Palmet biçimindeki salbeklerin içleri, hatayi yapra tarz nda iri
birer motif ile süslenmi tir (Foto: 26). Miklebi yoktur, sertab ve kapak içlerinde ise 
süsleme görülmez.

Dilimli oval emse, salbekler ve kö ebentler 16. yüzy la uygun dü mekte-
dir. Özellikle gömme tekni inde mülevven tarz n uygulanm olmas yüzy l n özel-
liklerindendir. Kö ebent, emse merkezi ve salbek içlerinin farkl motiflerle tezyin
edilmesi, yani kö ebentlerde rûmi motifler kullan l rken emse merkezinde bulut
motifinin kullan lmas , salbeklerde ise birer hatayi yapra n n olmas na bakarak
geli mi bir örnek oldu u söylenebilir. Ketebesine de bakarak yüzy l sonlar n n
özelli ini ta d söylenebilir.

           3- DE ERLEND RME ve SONUÇ:

Amasya, Osmanl döneminde ba kente uzak ama özellikle ehzade ehri
olmas ndan sonra ba kentle s k ili kiler içerisinde bulunan bir ta ra ehridir. Cilt
sanat konusunda biraz önceki bahsetti imiz örneklerden yola ç karak 15. yüzy l
cilt anlay n n erken dönemlerinin, Anadolu Selçuklu cildinden Osmanl cildine
geçi devri oldu u söylenebilir. 15. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren ise Fatih
Sultan Mehmed'in ve veziri Mahmud Pa a'n n da etkisiyle el yazma eserin sanat
de erinin de olmas için yo un çaba gösterilmi tir31. Bu dönemde uygulanan be-
zeme, cildin ön ve arka d kapa nda cilt yüzeyine oranla iri, dilimli, salbekli, oval
emse ve kö ebentlerdir. Mikleb üzeri emsesi dilimli ve yuvarlakt r. emse ve

kö ebentlerin içi kal pla veya aletle yap lm rûmi, dal, iri hatayî ve rozet çiçeklerle
süslenmi tir. Aletin b rakt oyuntular alt n yald z ve mavi renge boyanm t r.
Bordürlere kal pla veya aletle iri çiçekli bezeme yap ld gibi geçme S lerin
olu turdu u baklava biçimleri de yap lm t r32. Ancak Amasya II. Bayezid l Halk
Kütüphanesinde bulunan 15. yüzy la tarihli örneklerden çok az istinsah edildikleri
yüzy l n özelli ini göstermekle beraber Fatih Sultan Mehmed'in görkemli ciltleriy-
le de yar acak nitelikte de ildirler.

31 Zeren Tan nd ; Türk Cilt Sanat , Ba lang c ndan Bugüne Türk Sanat , Ankara 1993, s. 423.
32 Zeren Tan nd ; Ba lang c ndan Bugüne, s. 423.
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Yazmalar n ketebe tarihleri dikkate al narak yap lan bu çal mada 15.
yüzy l ciltlerinde üç farkl grup söz konusudur. Birinci grupta, baz kitaplar n
ketebeleri her ne kadar 15. yüzy l i aret etse de, özellikle yuvarlak, dar-oval ve
ovale haz rl kl emse biçimleri, aletle yap lm geometrik süslemeler, zencirek
çe itleri ve tezyini durumlar Osmanl 'dan ziyade Selçuklu'yu göstermektedir. Bu
örnekler bize ehrin kültürel geçmi i de dikkate al nd nda, Selçuklu cilt gelene-

inin söz konusu dönem için de devam ettirildi i görü ünü ortaya koyar. kinci
grup, genel karakter ve süsleme bak m ndan kendi döneminin özelli ini ta yan
ciltlerdir. Bu örnekler say ca az olmakla beraber ça da ba ka örneklerle kar -
la t r ld nda onlar kadar gösteri li de ildirler.

Üçüncü grup olarak ise 15. yüzy lda yaz lm kitaplar n ciltlerinin genel
karakter ve süsleme tekni i aç s ndan geç dönem özelli i göstermesidir. Yani bu
grup ciltler, yazmalar n orijinal ciltleri zamanla y pran p dü tü ünden ya da ba ka
nedenlerle yok oldu undan sonraki dönemlerde yenilenmi lerdir. Yaz ld klar
tarih ile ciltlerinin bu kadar çeli ti i yazmalar, birbirine ba l iki noktaya i aret
etmektedir. lki çok erken tarihli olan kitaplar n ciltlerinin muhtemelen harap hale
geldi i veya ba ka nedenlerle söküldü ü ya da çal nd için, sonraki dönemlerde,
dönemin özelliklerine göre yenilendi i ve ikincisi de bu yenileme i inin Amasya'-
da yerel ciltçiler taraf ndan, yerel bir cilt atölyesinde yap ld d r. Buradan da cilt
sanat ara t rmalar nda kitab n tarihinin her zaman belirleyici unsur olmad ,
ancak cildin genel kompozisyon ve süsleme özellikleri ile beraber ele al nd nda
ba ar l sonuçlar verdi i dü üncesi aç a ç kar.

16. yüzy lda ise, 15. yüzy lda görülen karma a ve çe itlilik birkaç örnek
d nda yerini Osmanl cilt anlay do rultusunda yap lm olgun örneklere b ra-
k r. Bu dönemin süsleme biçimi daha önce de bahsedildi i gibi 16. yüzy l ba la-
r nda ortaya ç kan saz üslûbu olmu tur. Osmanl saray içinde mücellit zümresinin
getirdi i bir yenilik olan saz üslubu oval, dilimli emse ve kö ebent içlerinde uy-
gulama alan bulmu tur. Bir yaprak kümesinden veya birkaç saptan ç kan ince
dallar n emse içlerinde k vr larak ya da k r larak hatayi, gonca ve yapraklarla
olu turdu u tezyini düzenleme olan saz üslubu çok benimsenerek yo un bir e-
kilde kullan lm t r.
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Foto No: 1, 1401 tarihli Kitâbu'l - Ke âf' n ön kapak genel görünü ü.

Foto No: 2, 1401 tarihli Kitâbu'l - Ke âf' n arka kapak emsesinden yak n görünü .



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (245-272 s.)

261

Foto No: 3, 1405  tarihli Akâid ve Kelam konusunda yaz lan eserin ön kapak genel 
görünü ü.

Foto No: 4, 1405 tarihli Akâid ve Kelam konusunda yaz lan eserin ön kapak emsesinden
yak n görünü .
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Foto No: 5, 1425 tarihli El- Kevakibü'd - Derari fi erhi Sahîhi'l - Buhâri'nin ön kapak
genel görünü ü.

Foto No: 6, 1425 tarihli El- Kevakibü'd - Derari fi erhi Sahîhi'l - Buhâri'nin mikleb yak n
görünü ü.
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Foto No: 7, 1412 tarihli Dilbilim konusunda yaz lan eserin ön kapak genel görünü ü.

Foto No: 8, 1412 tarihli Dilbilim konusunda yaz lan eserin ön kap ak emsesinden yak n
görünü .
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Foto No: 9, 1418 tarihli Kanz al - Dekaik'in ön kapak genel görünü ü.

Foto No: 10, 1418 tarihli Kanz al - Dekaik'in mikleb emsesi yak n görünü ü.
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Foto No: 11, 1478 tarihli Manzume'nin ön kapak genel görünü ü.

Foto No: 12, 1478 tarihli Manzume'nin arka kapak emsesinden yak n görünü .
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Foto No:13, 1414 tarihli El - Misbah Fi erhi'l - Miftah' n ön kapak genel görünü ü.

Foto No:14, 1414 tarihli El - Misbah Fi erhi'l - Miftah' n ön kapak emsesinden yak n
görünü .
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Foto No: 15, 1414 tarihli El - Misbah Fi erhi'l - Miftah' n mikleb ve arka kapak içi.

Foto No: 16, 1417 tarihli eserin ön kapak genel görünü ü.
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Foto No: 17, 1417 tarihli eserin ön kapak emsesinden yak n görünü .

Foto No: 18, 1417 tarihli eserin mikleb genel görünü ü.
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Foto No: 19, 1561 tarihli Uyunü'l - Ecvibe Fi Fünuni'l - Es'ile'nin ön kapak 
genel görünü ü.

Foto No: 20, 1561 tarihli Uyunü'l - Ecvibe Fi Fünuni'l - Es'ile'nin arka kapak 
genel görünü ü.
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Foto No: 21, 1561 tarihli Uyunü'l - Ecvibe Fi Fünuni'l - Es'ile'nin mikleb genel görünü ü.

Foto No: 22, 1581 tarihli Fetava Kad Han' n ön kapak genel görünü ü.
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Foto No: 23, 1581 tarihli Fetava Kad Han' n arka kapak salbekli emsesi.

Foto No: 24, 1581 tarihli Fetava Kad Han' n miklep genel görünü ü.
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Foto No: 25, 1600 tarihli erh- i Hadis- i Erbain'in ön kapak genel görünü ü.

Foto No: 26, 1600 tarihli erh- i Hadis- i Erbain'in arka kapak salbekli emsesi.
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