
DÜYÜN -ı UMÜMiYYE 

1933 tarihinden itibaren on yıl içinde 
eskileriyle değiştirilmesi istendi. Birleşti
rilen borca "yüzde yedi buçuk faizli Türk 
borcu" adı verildi. Türkiye anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini 1933, 1934 ve 
1935'te yerine getirdi. Fakat bu sırada 
bütün ülkeler gibi Türkiye'nin de döviz 
dar boğazına sürüklenmesi yüzünden 
ödemeler güçleşti. 29 Nisan 1936'da im
zalanan yeni bir an laşma ile ödemelerin 
yarısının Fransız frangı. yarısının da Türk 
lirası üzerinden yapılması kabul edildi. 
Fakat döviz sıkıntı sı devam ettiğinden 
18 Temmuz 1938'de yapılan ikinci bir 
anlaşma ile bütün taksitlerin Türk lirası 
olarak ödenmesi benimsendi. 

ll. Dünya Savaşı'nın başlaması üzeri
ne Türkiye, 30 Eylül 1940 tarih ve 21 
14458 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 
Alman işgaline uğrayan Paris'teki Dü
yün-ı Umümiyye Meclisi'ni tanımadığını 
ve ona ödenen komisyonu kestiğini. bun
dan böyle borçların ödenmesi işini biz
zat üzerine aldığını ilan etti. Hükümetin 
bu kararını protesto eden meclis, Lozan 
Antlaşma sı' nı imzalayan devletleri du
ruma müdahale etmeye çağırdı. Birta
kım diplomatik faaliyetler sonunda hü
kümetle alacaklılar arasında 1944'te özel 
anlaşmalar imzalanarak borçların tasfi
yesine gidildi. 

25 Nisan 1944'ten itibaren on yıl için
de borcun tasfiyesi için alacaklıların elin
de bulunan tahviller daha yüksek fiyat
tan satın alındı. Hükümet ödemeler için 
25 Mayis 1954 tarihini son müracaat gü
nü olarak tesbit etti. Borcunu 1933 'te 
vaad ettiği süreden yirmi dokuz yıl ön
ce ödediği için Türkiye'nin mali itibarı 
arttı. 1854 'te başlayan dış borçlanma 
tam 100 yıllık bir maceradan sonra böy
lece kapanmış oldu. 

Dış borçlar. Osmanlı Devleti'nin ikti
sadi ve siyasi gelişmesine darbe vurdu
ğu gibi yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin do-. 
ğuşu sırasında da büyük sıkıntı doğur
muştur. 1854-187 4 yılları arasında plan
sız programsız yapılan aşırı borçlanma
nın kaçınılmaz bir sonucu olarak. ortaya 
çıkan Düyün-ı Umümiyye İdaresi adeta 
devlet içinde devlet hüviyetini kazanmış
tır. Bununla birlikte idare, gerek devlet 
kaynaklarının verimli bir şekilde işletil

mesinde, gerekse borçların bir düzen 
içinde ödenmesinde faydalı olmuştur. Bu 
teşkilat kurulmadan önce alınan borç
lar daha çok saray. konak ve köşk inşa 

atlarında harcandığı halde bundan son
ra alınan borçlar bu kurum sayesinde 
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daha ziyade alt yapı yatırımiarına sar
fedilmiştir. 
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DÜZGÜNMAN, Mustafa 

(1920-1990) 

Son devrin tanınmış 
ebru ve cilt sanatkan, 
dini musiki icracısı. 

9 Şubat 1920'de istanbul Üsküdar'da 
Sultantepe'de doğdu. Babası, aynı semt
teki Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmud 
Hüdayf camilerinin imamlığını yapan Sa
im Efendi'dir. İlk tahsilini tamamladık
tan sonra babasının Üsküdar çarşısm
daki aktar dükkanında çalışmaya başla
dı. Bu sırada annesinin dayısı hattat Nec
meddin Okyay onu, hocal ık yaptığı Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk 
Tezyinf Sanatları Bölümü'ne kaydettir
di ( 1938) Burada Necmeddin Okyay'dan 
eski tarz cilt ve ebru öğrenerek kısa za
manda kabiliyetiyle dikkati çekti. diğer 
kıymetli hocalardan da fayda landı. An
cak hayat şartları sebebiyle bir müddet 
sonra okuldan ayrılarak tekrar baba 
mesleği olan aktarlığa döndü. Vefatma 
kadar titizlikle sürdürdüğü bu meslek
te işinin ehli güvenilir bir esnaf olarak 
tanındı. 

Akademideki talebeliği yıllarında "şem
se" denilen klasik cildin güzel örnekleri
ni imal eden Düzgünman, bir müddet 
sonra o sırada çok az meraklısı bulunan 
bu sanatı da terketmek zorunda kaldı. 
Özellikle 1957' den itibaren daha fazla 
zaman ayırdığı ebruculukla meşguliye
tini ise ölümüne kadar sürdürmüştür. 

Çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu 
halde ebru sanatında klasik anlayışa sım
sıkı bağlı kalan ve bu hususta modern 
uygulamalara iltifat etmeyen Düzgün
man. ebruculukta kendisini geçtiğini söy
leyen hacası Necmeddin Okyay'ın bu sa
nata kazandırdığı çiçekli ebru çeşitleri
ne papatyayı eklemiş, ayrıca çiçek şekil-

Mustafa Düzgünman ebru teknesi başmda çal ışırken 
(Hasan All Göksoy fotoğraf arşivi) 



lerini de ıslah etmiştir. 1940'ta başlayıp 
ölümüne kadar elli yıl süren ebruculuğu 
sırasında 1967' den itibaren çeşitli ser
giler açan ve bazı sergilere katılan Düz
günman. hem eserleriyle hem de yetiş
tirdiği öğrencilerle bu sanatın tanınma
sına ve yayılmasına hizmet ederek son 
otuz beş yılın ebruculuğuna adeta dam
gasını vurmuş bir sanatkardır. 

Mustafa Düzgünman. ebru sanatı dı

şında dini müsikiyle de meşgul olmuş 
ve tasawuf zevkini Hafız Eşref Ede'den 
almıştır. Muzıka-i Hümayun'da yetiştiği 
için "Mızıkalı" lakabıyla anılan Hafız Mu
hittin Tanık. Üsküdar'daki Çarşamba Ri
fai Dergahı şeyhi Hayrullah Taeettin Ya
lım ve Üsküdar Rifai Asitanesi şeyhi Hüs
nü Sarıer gibi kıymetli hocalardan isti
fade etmiştir. 

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde uzun 
yıllar cuma günleri iç ezan ve teravih na
mazı aralarındaki ilahi okuyuşuyla iyi bir 
icracı olarak da tanınan Düzgünman 'ın, 

bir kısmının güftesi kendisine ait olmak 
üzere değişik makamlarda bestelediği 

yirmi kadar ilahisi vardır. Onun beste
karlık tarafını gösteren ve son yılların 

dini müsiki repertuvarı açısından ayrı 

bir değer taşıyan bu ilahiler. vefatından 
önce yakın arkadaşı neyzen Niyazi Sayın 
tarafından notaya alınarak tesbit edil
miştir. Ayrıca vaktiyle meşkettiği dini 
eserleri son zamanlarında banda okuya
rak tesbit edilmelerini sağlamıştır. 

19S3'ten 1979'a kadar yirmi altı yıl 

müddetle Aziz Mahmud Hüdayi Derga
hı'nın türbedarlığını yapan Düzgünman. 
halk ağzıyla koşma tarzında bazı şiirler 
de yazmıştır. Bunlar arasında , ebrunun 
tarihçesi. özellikleri ve mahiyetini anla
tan yirmi kıtalık "Ebrüname"si en ta
nınmışıdır (metni için bk. Yeşilay, nr. 432 

!Kas ı m 19691. s. 2). 

Mustafa 
Düzgünman'ın 

lale ebrusu 
(Muhittin Serin 

ko leksiyonu) 

Mustafa 
Düzgünman ' ın 

icad ı olan 
papatya ebrusu 
(M. Ugur Derman 

koleksiyonu) 

Kıymetli tesbihler. yazı levhaları. ken
di ebruları, şemse tarzında yaptığı ki
tap kabı. kutu ve çerçevelerden oluşan 
koleksiyonu halen ailesinde bulunmak
tadır. Ayrıca eski tarz körüklü fotoğraf 
makinasıyla 1 ooo·e yakın hat örneğini 
emülsiyonlu cama tesbit etmiş, bazıları 
Kalem Güzeli (Ankara 1981) ve İslô.m 
Mirasında Hat Sanatı (istanbul 1993) 

adlı eserlerde yer alan bu fotoğraf cam
larının asılları daha sonra kendisi tara
fından Türkpetrol Vakfı' na hediye edil
miştir. 

12 Eylül 1990 Çarşamba günü vefat 
eden Mustafa Düzgünman'ın kabri Ka
racaahmet Mezarlığı'ndadır. 
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~ M. UGUR DERMAN 

DÜZMECE MUSTAFA 

(bk. MUSTAFA ÇELEBİ, Düzmece). 

DVOAAK, Rudolf 

(1860 · 1920) 

Çek şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

Dfitni'de doğdu. İlk ve orta tahsilini 
bitirince şarkiyat sahasına ilgi duyarak 
Prag'daki Charles Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'ne devam etti. Burada önce 

DVORAK, Rudolf 

klasik diller. sonra da Şark filolojisi öğ
renimi gördü. Öğrenciliğinin ilk yı lların
da Arapça ve diğer Doğu dilleri üzerin
de sistemli çalışmalar yapan ve Hafız· ın 

divanından seçtiği parçaları Çekçe·ye ter
cüme eden hacası Jaromir B. Kosut'un 
tesirinde kalmış, bu arada hocasının ter
cümelerini daha da genişletmiştir. 1882'
de Leipzig'de ünlü Arabist Fleischer'in 
yanında Arapça, Türkçe ve Farsça bilgi
sini ilerletti. 1883'te. Kur'an'daki yaban
cı kelimeler üzerine hazırladığı "Ein Beit
rag zur Frage über die Fremdwörter im 
Koran" adlı teziyle Münih Üniversitesi'n
den doktora derecesi almaya hak kazan
dı. Ardından 1884'te Prag Charles Üni
versitesi Edebiyat Fakütesi'ne profesör 
yardımcısı olarak girdi, 1890'da da pro
fesör kadrosuna tayin edildi. Burada, 
XIX. yüzyıl sonlarına doğru oldukça iler
leme gösteren şarkiyat araştırmalarının 
hemen her sahasında çeşitli incelemeler 
yaptı ve dersler verdi. Bu durum onun. 
şarkiyat çalışmalarının geçmişindeki baş

langıç seviyesinin dağınık yapısını ay
nen benimsemiş olduğunu gösterir. Bu
nunla birlikte Dvofak, Charles Üniversi
tesi'nde özel bir öğretim sahası niteli
ğiyle şarkiyat kısmının gerçek anlamda 
kurucusu olmuş. şarkiyat çalışmalarının 
sistematik hale getirilişinde . bölüm kü
tüphanesinin tesisinde ve öğrencilerin 

yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 
Arapça, Farsça, Türkçe ve İbranice ders
leri veren. aynı zamanda . bu dilleri ko
nuşan milletierin edebiyat tarihleri baş
ta olmak üzere kültür tarihleri üzerinde 
de araştırmalar yapan Ovafak 1 Şubat 
1920'de Prag'da öldü. 

Ovafak' ın ilminin ve öğrencilere yöne
lik çalışmalarının esasını Çin dili ve ede
biyatı teşkil etmekle birlikte Arap. Fars 
ve Türk edebiyatları hakkında da ince
lemeler yapmıştır. Arap edebiyatı saha
sında özellikle şiirler ve coğrafi eserler 
üzerinde durdu. Arap şair ve kumandanı 
Ebü Firas el-Hamdani'nin (ö 357 / 968) 

şiirlerini Almanca'ya çevirdi (Abu Firas, 

ein arabischer Held und Dichter, Leiden 
1895, 344 sayfa). İlgisini çeken diğer bir 
şahıs da ünlü şair-filozof Ebü'l-Ala el
Maarri (ö 4491 ı 057) olup onun felsefe
sinin ve şiirlerinin tahlilini yaptığı birçok 
Çekçe çalışması bulunmaktadır (Siauny 

basnik a myslitel arabsky Xl. stol. Abü 

'Aici, Prague 1916. 33 sayfal Ayrıca bazı 

Arap coğrafyacılarının eserleri üzerine 
dikkate değer birkaç makale yazdı ve 
İbrahim b. Muhammed el- İstahri. İbn 
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