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Süsleme sanatçýlarýnýn
toplu halde bulunduklarý

atölyeler grubu, 
bir tür iþ haný.˜ ™

Nakkaþhânelerde (kârhâne-i nakkaþân)
ressamlar, kalem iþi yapanlar, musavvir,
müzehhip, mücellit gibi kitap bezemeci-
leri, deðerli taþ yontucularý, iþlemeciler,
taþçý ustalarý, camcýlar çalýþýrdý. Gýyâsed-
din Baysungur’a (ö. 837/1434) sunulmak
üzere hazýrlanmýþ bir belgede, nakkaþlar
için daha önce temeli atýlmýþ olan kütüpha-
nenin bitirildiði ve nakkaþlarla kâtiplerin ar-
týk orada oturduðu bilgisinden Timurlu-
lar’da bu iþ yerlerine “kütüphane” denildi-
ði öðrenilmektedir (Özergin, VI [1976], s.
496). Ayný ismin Safevîler’de ve Özbekler’-
de sultanýn veya bir þehzadenin hâmiliðin-
deki atölyeler için de kullanýldýðý görülür
(Kadý Ahmed, s. 221). Ancak yine Safevî
sarayýnda bu tür atölyelere nakkaþhâne
denildiðine iþaret eden bilgiler de vardýr
(a.g.e., s. 191).

Araþtýrmalar ve kaynak eserler, Ýstan-
bul’da çarþý esnafýnýn çalýþtýðý nakkaþhâne-
lerin yaný sýra (Evliya Çelebi, I, 610) Top- kapý Sarayý’nýn içinde ve yakýnýnda sarayýn

sanat ve zanaat iþlerini gören nakkaþhâ-
nelerin bulunduðunu göstermektedir. Son
çalýþmalara göre saray teþkilâtýna baðlý
ehl-i hiref-i hâssa, nakkaþlar bölüðünden
bazýlarýnýn nakkaþhânesinin sarayýn birinci
avlusunda, bazýlarýnýn sarayýn dýþýnda ve
Hipodrom’a bakan yönde Arslanhâne de-
nilen binanýn yanýnda olduðu anlaþýlmýþtýr
(Çaðman, Ünsal Yücel Anýsýna Sempoz-
yum Bildirileri, s. 44). Ayrýca saray için ya-
pýlacak özel iþlerle ilgili olarak seçilen sa-
natçýlara ayrý bir nakkaþhâne tahsis edil-
diði bilinmektedir. Osmanlý nakkaþhânele-
rinde yapýlan iþlerin cinsini, ustalarýn isim-
lerini ve aldýklarý ücretleri gösteren kayýt-
larýn düzenli biçimde tutulmasý sonucun-
da saraya baðlý nakkaþhânelerin teþkilâtý
ve çalýþmasý hakkýnda diðer Ýslâm ülkele-
rinde görülemeyecek zenginlikte bir bilgi
ve belge birikimi oluþmuþtur.
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dýr. Köþeleri sütunçelerle yumuþatýlan ve
birer atlamalý düzende sekiz sivri kemerli
pencere açýlmýþ olan kasnak üstte palmet
süslemeli saçak friziyle nihayet bulmuþ-
tur.

Cadde yönündeki cephede iki pencere
arasýna yerleþtirilmiþ bir çeþme mevcut-
tur. Ýki yandan iri sütunçelerle sýnýrlanan
çeþme bir sýra mukarnaslý niþ þeklinde dü-
zenlenmiþtir. Niþin üstünde iki köþede ro-
zet süsleme ve tek satýr halindeki bir di-
ðer kitâbede Hasan Paþa’nýn adý geçmek-
te olup tarih yazýlý deðildir. Daha yukarýda
ise mukarnaslý bir frize oturan tepelik za-
rif, dilimli bir kubbecik þeklinde düzenlen-
miþtir ve üstte süslü bir alemle son bul-
maktadýr. Niþ içinde yer alan çeþme ayna
taþý, istiridye kabuðu þeklinde alýnlýklý ve
çeþme tepeliðinde olduðu gibi zarif alemli
ve dilimli bir tepeliðe sahiptir. Alttaki oval
formlu çanak yuvarlak bir kaideye oturtul-
muþtur. Çeþmenin saðýnda türbe duvarý-
na konan on mýsralý kitâbe 1126 (1714) ta-
rihli olup Mostarlý Mustafa Paþa oðlu Meh-
med Bey’in türbeye gömülmesi üzerine
buraya konmuþtur.

Altýsý mermer lahitli, altýsý ahþap sandu-
kalý olmak üzere on iki kabrin bulunduðu
türbenin içi kalem iþiyle süslenmiþtir. Mer-
mer olanlardan üçü kavuklu, üçü de ho-
tozludur. Vaktiyle bu lahitlerin renkli ka-
lem iþi süslemeli olduðu çok az kalan boya
izlerinden anlaþýlmaktadýr. Türbede Nak-
kaþ Hasan Paþa ile hanýmý ve çocuklarýn-
dan baþka Mehmed Bey yatmaktadýr. Ha-
zîrede ise dokuz mezar taþý tesbit edilmiþ
olup bunlar Ayþe Haným, Rukiye Hatun,
Hatice Haným, Ýbrâhim Aða, Kul Hâfýz
Mehmed Emin Efendi, Hâcegân-ý Dîvân-ý
Hümâyun’dan Mehmed Emin Efendi, Ze-
kiye Fýtnat Haným, Osman Efendi ve Ne-
fîse Haným’a aittir.
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Musavvir ve hattatlarýn çalýþtýðý bir nakkaþhâneyi tasvir eden

minyatür (Nasîrüddîn-i Tûsî, AÅlaš-ý Nâ½ýrî, Sadreddin Aða

Han Koleksiyonu, MS, nr. 39, vr. 196a)
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Sultan III. Ahmed’in nakkaþhâneden düðün alayýný seyretme-

sini gösteren bir minyatür (Surnâme-i Vehbî, TSMK, III. Ah-

med, nr. 3593, vr. 168b)
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yýl baþlarýnda Antalya ve Alanya’dan gelen
hýristiyan göçmenlerin adaya yerleþtiðin-
den söz edilir.

IV. Haçlý seferi sýrasýnda Ýstanbul’da
Latin Ýmparatorluðu kurulunca Venedikli
Marco Sanudo 1205’te sekiz gemiyle ada-
yý ve yakýn çevresini ele geçirdi, 1207’de Ýs-
tanbul’daki Latin imparatorundan Nakþa
dükü unvanýný aldý. Böylece Kiklad adala-
rýnda Nakþa merkezli Arkhipelagos Duka-
lýðý oluþtu. Adaya yönelik tesbit edilebilen
ilk Türk akýnlarý XIV. yüzyýlýn baþlarýnda
gerçekleþti. Aydýn ve Menteþe Beyliði’ne
baðlý denizciler buraya birçok akýn yaptý.
1304, 1309-1310’daki akýnlarýn ardýndan
Gazi Umur Bey, 1336-1341 yýllarýnda dü-
zenlediði seferlerle Nakþa dahil Kiklad ada-
larýný yaðmaladý. Bu hadiseden söz eden
Enverî, buranýn beyinin adýný verip kalesi-
nin müstahkem oluþunu anlatýrken adayý
“Nahþa” adýyla anmýþtýr (Düstûrnâme, s.
40-41). Bazý Batý kaynaklarýnda 1341’deki
akýnda 6000 Nakþalý’nýn esir edildiði belir-
tilirse de bu rakamýn adanýn nüfusu düþü-
nüldüðünde hayli abartýlý olduðu anlaþýlýr.

Aydýnoðullarý’nýn haraçgüzârý durumun-
daki adanýn ve düklüðün idaresi 1383’te
Veronalý Crispi ailesi tarafýndan ele geçiril-
di. Buraya yönelik ilk Osmanlý seferi, Nak-
þa dukasý Pietro Zeno’nun Türk gemileri-
ne karþý düþmanca muamelesine baðla-
nýr. Bizans kaynaklarýna göre Çalý/Çavlý Bey
idaresinde Osmanlý filosu 819’da (1416)
Nakþa adasýna kadar uzanmýþtýr. Vene-
dik’in Nakþa üzerindeki vesayeti daha ön-
ce Osmanlýlar’ca da tanýnmýþtý. 1403’te
Süleyman Çelebi ile yapýlan antlaþmada
Nakþa’nýn adý geçiyordu. Antlaþmalar da-
ha sonra Çelebi Mehmed, II. Murad, II.
Mehmed tarafýndan kabul edilmiþtir. Nak-
þa dukasýnýn Aydýnoðullarý’na verdiði ha-
racý artýk ödemeyeceði ve Osmanlýlar’a
haraç vereceði hususu 822 (1419) antlaþ-
masý ile yürürlüðe girmiþti (ayrýca 1426,
1446, 1451, 1454 antlaþmalarýnda tekrar-
lanmýþtýr). Ancak Osmanlý -Venedik savaþý
(1463-1479) Nakþa’nýn sert akýnlara uð-
ramasýna yol açtý. 882’deki (1477) sefer-
de adanýn Osmanlý kontrolü altýna girdiði
ve 884 (1479) antlaþmasýyla yine Vene-
dik’in vesayetine býrakýldýðý bazý Batý kay-
naklarýnda belirtilir. II. Bayezid dönemin-
de (1481-1512) yeniden baþlayan Osman-
lý -Venedik savaþlarý da burayý etkiledi.
908 (1503) antlaþmasýyla eski statü ko-
rundu, fakat Türk korsanlarýnýn adaya
akýnlarý sürdü. Bunlarýn birinde Nakþa dü-
kü de esir alýnmýþtý. XV. yüzyýlýn baþlarýn-
da adayý tarif eden Pîrî Reis burayý Vene-
dik’e baðlý gösterir ve önceleri Küçük Si-

cilya dendiðini, verimli ve mâmur bir yer
olduðunu, kalesinin önündeki limanýn ge-
miler için müsait bulunmadýðýný belirtir
(Kitâb-ý Bahriye, s. 206).

Nakþa ve civarýndaki adalar, 944-945
(1537-1538) yýllarýnda Barbaros Hayreddin
Paþa’nýn adalar seferiyle Osmanlý kontro-
lü altýna girdi. 1540’taki Osmanlý -Venedik
antlaþmasýyla hâkimiyet hakký resmen Os-
manlýlar’a devredildi. Baþlangýçta burada-
ki Crispi hânedaný idarecileri statülerini
korudu. 1518’de Nakþa dükü olan IV. Gio-
vanni, Osmanlý idaresi altýnda 1564’te ölü-
müne kadar yöneticilik yaptý. Yerine geçen
oðlu IV. Giacomo ise Osmanlýlar’ýn Sakýz’a
el koyup Latin idarecileri uzaklaþtýrmaya
baþladýklarý bir sýrada ada halkýnýn kendi-
sinden þikâyetçi olmasý üzerine görevden
alýndý. Ancak adanýn statüsüne dokunul-
madý ve düklük Yasef Nasi’ye verildi (974/
1566). Osmanlý yönetimi adanýn yönetici-
lerini bir nevi vergi toplayýcýsý þeklinde gö-
rüyordu. Nitekim 954-959 (1547-1552) ta-
rihli haraç teslimat defterinde Yani Hris-
to diye anýlan IV. Giovanni haraç teslimat-
çýsý olarak kayýtlarda geçer. Cemâziyelev-
vel 974’te (Kasým 1566) adadan kaçan Gi-
acomo, 987’de (1579) Nasi’nin ölümü üze-
rine düklüðü yeniden ele geçirmek için
Ýstanbul’a baþvurduysa da bir sonuç elde
edemedi. Nakþa ve civar adalarý bir san-
cak haline getirilip Süleyman Bey ilk san-
cak beyi olarak tayin edildi. Ayrýca buraya
bir kadý gönderildi. 1025’te (1616) Nakþa,
Viyana’ya giden Osmanlý heyetinde tercü-
man olarak bulunan Hýrvat asýllý Gaspar
Gratiani’ye verildiyse de ertesi yýl yine doð-
rudan Kaptanpaþa’ya baðlandý ve sancak
olma statüsünü devam ettirdi. Ada uzun
süren Girit seferi sýrasýnda (1645-1669) Ve-
nedik kontrolüne girdi ve bu dönemde baþ
gösteren korsanlýk faaliyetlerinden etki-
lendi. Özellikle Fransýz asýllý korsanlardan
Hugues Creveliers 1670’lerde on dört yýl
boyunca bu yörede faaliyet gösterdi. Nak-
þa’dan birçok müslüman ve hýristiyan ai-
le bu saldýrýlar yüzünden Ýzmir’e göç etti
(1675-1678). Ada XVIII. yüzyýlda Osmanlý -
Venedik savaþlarýndan eskisi kadar etki-
lenmedi. Mora’yý tekrar ele geçiren Osman-
lýlar adalarda yeni düzenlemeler yaptý.
1768’de baþlayan Osmanlý-Rus savaþý sýra-
sýnda Akdeniz’e inen Ruslar, Haziran 1770’-
te Nakþa’ya çýkýp burayý 600 askerle koru-
ma altýna aldýlar ve bölgedeki askerî üsle-
rinden biri haline getirdiler. Rus iþgali 1774
Küçük Kaynarca Antlaþmasý’na kadar sür-
dü. 1782’de Osmanlýlar adada yeni idarî dü-
zenlemeye gittiler. Kaptanpaþa’nýn idarî ve

46; a.mlf., “Behind the Ottoman Canon: The
Works of the Imperial Palace”, Palace of Gold
and Light: Treasures from the Topkapý, Ýstanbul
2000, s. 46-56; Gülru Necipoðlu, Architecture,
Ceremonial and Power: The Topkapi Palace in
the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York
1991, s. 47-48; Rauf Tuncay, “Türk Nakýþ Sanatý
ve Nakkaþ Molla Kasým”, BTTD, III/13 (1968), s.
71-77; Muammer Kemal Özergin, “Temürlü Sa-
natýna Ait Eski Bir Belge: Tebrizli Ca‘fer’in Bir
Arzý”, STY, VI (1976), s. 471-516; Carol G. Fisher,
“Nakkas -kane”, EI 2 (Ýng.), VII, 931-932.

ÿZeren Tanýndý

– —
NAKÞA

Ege denizinin güneybatýsýnda
Yunanistan’a baðlý ada.
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Yunanistan’ýn doðu kýyýsý açýklarýnda bu-
lunan Kyklad / Kiklad (Tavþan adalarý) ta-
kýmadalarý içinde yer alýr. Bu takýmadala-
rýn tamamý küçüklü büyüklü otuzu aþkýn-
dýr. 428 km² yüzölçümü ve 1003 m. yük-
sekliðindeki Dia / Zia daðý ile Kikladlar’ýn
en büyük ve en yüksek adasý özelliðini ta-
þýr. Adanýn merkezi batý kýyýsýndaki Nak-
sos / Nakþa (Chora / Hora) kasabasýdýr. Ada
çeþitli kaynaklarda Naxos, Naxia, Nixia,
Axia, Nicsia, Naksia, Nasso gibi adlarla aný-
lýrken Türkçe literatürde Nakþa þeklinde
geçer.

Adanýn yerleþim tarihi antik dönemlere
kadar iner. Buraya ilk iskâný Trakyalýlar’ýn
gerçekleþtirdiði, daha sonra Giritliler’in,
Karyalýlar’ýn ve Teselyalýlar’ýn etkisi altýna
girdiði belirtilir. Ýyonyalý göçmenlerin yer-
leþtiði ada milâttan önce VI. yüzyýlda Ti-
ran Lygdamis tarafýndan yönetildi. Pers-
ler burayý milâttan önce 490’da yaðmaladý
ve on yýl boyunca idareleri altýnda tuttu.
Delos birliðine katýlan adayý Atinalýlar mi-
lâttan önce 471’de ele geçirip milâttan ön-
ce 404’e kadar burada yönetimlerini sür-
dürdüler. Bir müddet Ispartalýlar’ýn, ardýn-
dan yine Atinalýlar’ýn ve Makedonyalýlar’ýn
hâkimiyetine girdikten sonra Roma Ýmpa-
ratorluðu’na katýldý. Doðu Roma’nýn bir
parçasý olan ada Girit’e yerleþen müslüman
Araplar’ýn akýnlarýna mâruz kaldý. 904 yý-
lýndaki bir akýnda Nakþalýlar’ýn bir bölümü
esir alýnýp Girit’e götürüldü. Ada bir süre
Girit Arap Emirliði’nin haraçgüzârý oldu.
Tahminen 910’dan sonra yine Doðu Ro-
ma’ya baðlandý. Gerek bu dönemde ge-
rekse Anadolu Selçuklularý zamanýnda Ana-
dolu ile ticarî iliþkiler geliþti. Arap coðrafya-
cýsý Þerîf el-Ýdrîsî eserinde buradan “Nak-
siyye” þeklinde söz eder. Yapýlan arkeolojik
çalýþmalar neticesinde adada Selçuklular’a
ait sikkeler bulunmuþtur. Ayrýca XIII. yüz-


