
Jayat ahi al-Kutr" . M. Hiskett (BSOAS, 
XXIII ı ı 960], s. 558-579) ve Ali Merad (ls
lamochristiana, sy. 6 ı Roma ı 980 J, s. 179-
209) iki ayrı neşrini gerçekleştirmiştir. 4 . 

Nurü'l-elbôb. ismail Harnet tarafından 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlan

mıştır (RevueAfricaine, XLJ/227 ıı 897J, s. 

297-317; XLll/228ıl898J, s. 58-69) S. Ten
bihü'l-il]van 'ala aJ:ıvali arzi's-Sudan. 
H. Richmond Palmer eseri ingilizce tercü

mesiyle birlikte neşretmiştir ( Joumal of the 
African Society, Xlll ıı9 13- ı 9 ı 4 J, s. 407-

414; XIV ıı91 4-l9l5j, s. 53-59, 185-192) . 
6. "The Wath'iqat ahi al-Sudan". A. D. H. 

Bivar tarafından ingilizce tercümesiyle bir

likle yayımlanmıştır (JA{r.H, 11/ 1-2 [ 1961 ı. 

s. 235-243). 7. Ta'lim al-ikhwan (n şr. B. 

G. Martin, MES, sy. 4 ıı967-1968j, s. 50-
97). 8. "el-Mesa,ilü'l-mühimme elieti yat:ı

tacü ila ma'rifetiha ehlü's-SGdan" (nşr. 

Hasan l sa Abdüzzahir, lfavliyyetü Külliy
yeti'ş-şerl'a ve'd-diraseti'l-İslamiyye, sy. 3 
[19841. s. 171-201 ; eserlerinin listesi için 

bk. Özköse, s. 65-73) 
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Bursa'da 

L 
XIX. yüzyılda yenilenen türbe. 

_j 

Bursa'nın Türkler tarafından fethedil
mesinin çok kolay olmadığı , şehrin dağu

suna ve batısına "havale" denilen birer kü
çük kale inşa edildiği ve bu yapılar vasıta
sıyla şehrin yirmi- yirmi beş yıl kuşatma 
altında tutulduğu bilinmektedir. Bu kuşat
ma devam ederken Osman Gazi'nin za
man zaman şehir surlarının üzerinden Bur
sa 'yı seyretmeye geldiği ve gümüş gibi 
parlayan manastırın şapelini görünce bu 
gümüşlü kubbenin altına gömülmeyi va
siyet ettiği kaydedilmektedir. Orhan Bey 
Bursa'yı fethedince babasının vasiyetini ye
rine getirerek onu Gümüşlü Kümbet de
nilen binanın içine defnetmiştir. Burada 
bulunan manastır kompleksinden bir kıs
mının Orhan Medresesi, bir kısmının fe
tih camisi sıfatıyla Orhan Camii'ne dönüş
türüldüğü (depremde yıkıldıktan sonra ki
tabesi Şehadet Camii'nin doğu duva rına 

konulmuştur). yuvarlak planlı şapelin içi
ne de Osman Bey'in defnedildiği bilinmek
tedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin'in Osman 
Bey' e bağımsızlık alameti olarak gönderdi
ği davul, tesbih, tuğ ve sancak da bu tür
bede muhafaza edildiğinden halk arasın
da kullanılan Davullu Manastır ismi, bilhas
sa yabancı yazarlar tarafından yanlış anla
şılarak Davud Manastırı şeklinde ifade edil
miştir. Bir diğer yanlış da yuvarlak planlı 
bütün yapıların Aziz ilyas'a ithaf edilmesi 
buranın da Aya Eliya Manastırı (Kilisesi) di
ye adlandırılmasına sebep olmuştur. An
cak son zamanlarda yapılan araştırmalar
da Aziz iıyas'tan başkalarına ithaf edilen 
yuvarlak planlı yapılara da rastlanmıştır. 

Osman Gazi'nin gömülü olduğu yuvar
lak bina 1801 'de yanmış ve ardından ta-
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mir edilmiştir. 1855 depreminde tamamen 
yıkılmamışsa da çok büyük hasar görmüş
tür. Sultan Abdülaziz tarafından 1863 yılın
da yaptırılan bugünkü türbenin biraz daha 
geniş ölçülerde inşa edildiği anlaşılmakta
dır. Yapının Osman Nevres'in söylediği ve 
M evievi Zeki Dede'nin ta'lik yazıyla yazdı
ğı on satırlık kitabesinin son mısraından 

yapım tarihi olarak 1280 ( 1863) çıkmakta

dır. Bugünkü bina iki adet çok ince ve uzun 
sütunçeli, üzerinde Abdülaziz'in tuğrası 
bulunan bir sundurma, ahşap kemerli dik
dörtgen bir giriş holü, holün batısında tür
bedar odası ve türbe olmak üzere dört bö
lümden oluşur. Birkaç basamakla inilen 
türbe giriş tarafı hariç diğer cephelerde 
yer alan kilit taşı volütlü yuvarlak kemer
li, mermer söveli, dökme demir şebekeli 
pencerelerle aydınlanmaktadır. Türbenin 
hem gövdesi hem kasnağı hem de kub
besi sekizgendir. Kubbenin her dilimi iki 
adet girlant ile süslüdür. içerideki kalem 
işleri basittir ve onarımlarda yenilenmiş

tir. Köşe pilastırları yeşil mermer görünü
mündedir. Sandukanın barok bitkisel süs
lemeli kadife örtüsü ve sedef kakma şe
bekesi birer sanat eseri olup en son 2004 
yılında Sedefkar Zafer Karazeybek tarafın
dan tamir edilmiştir. PGş'idenin baş ucun
da sülüs hatla Abdülfettah Efendi'nin gü
müş simle işlenmiş yazısı vardır. PGş'ide
nin kuzey sırtında ve güney sırtında dört 
kartuş halinde iki Arapça ibare yer almak
tadır. Sandukanın üzerinde beyaz kandilli 
kristal bir avize asılıdır. Türbede on yedi 
sanduka bulunmaktadır, Osman Gazi, oğ
lu Alaeddin Bey, Orhan Bey'in eşi Asporça 
Hatun, Orhan Gazi'nin Asporça'dan dağ
ma oğlu ibrahim ve ı. Murad'ın oğlu Sav
cı Bey olarak beşinin aidiyeti bilinmekte 
olup diğerleri hakkında bilgi yoktur. 

Çeşitli dönemlerde Osmanlı Devleti'nin 
ve diğer İslam ülkelerinin ileri gelenleri ta
rafından bu türbeye hediyelerin verildiği 
bilinmektedir, günümüzde bunlardan sa
dece ikisi mevcuttur. Bunlardan biri Hat
tat Hakkı'nın sülüs yazıyla siyah zemin 
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üzerine altın yaldızla istiflediği fetih aye
t idir. Altında "Mekatib-i İbtidaiyye Mual
limleri Cemiyeti İstanbul 1341 Reb'iülewel 
Cuma ve 27 Teşrlniewel 1338" tarihleri 
okunmaktadır. Diğeri , Bursa Vurdu'nun he
diye ettiği kırmızı atlas kumaş üzerine al
tın simle işlenmiş beş satır halinde, "Bur
sa Vurdu 1 Bismillahirrahmanirrahlm/ Al
lahümme salli ala Muhammed 1 İnna fe
tahna leke fethan mü binen 1 Ve cahidü fi 
sebllillah" yazılı tablodur. 
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liJ DoöAN YAVAŞ 

OSMAN HAMDİ BEY 
(1842-ı 910) 

L Ressam, müzeci, arkeolog ve yazar. _ı 

30 Aralık 1842'de İstanbul'da doğdu. 
Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın oğlu , 
Halil Edhem (Eldem) ile İsmail Galib'in ağa
beyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişme
sinde ailesinin önemli rolü olmuştur. İlko
kula Beşiktaş'ta başladı ve 18S6'da Mek
teb-i Maarif -i Adliyye'ye kaydoldu. 18ST de 
hukuk tahsili için Paris' e gönderildi. Bura-
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da bir yandan hukuk öğrenimine devam 
ederken bir yandan da Paris Güzel Sanat
lar Yüksek Okulu~nda resim dersleri aldı ve 
arkeolojiyle ilgilendi. Sanata ve özellikle 
resme olan ilgisi hukuktan daha ağır ba
sınca zamanının ünlü ressamları olan Je
an-Leon Gerôme ve Boulanger'in atölye
lerinde çalıştı. 18S8'de gittiği Sırbistan ve 
Viyana'da m üzeler ve resim sergileriyle il
gili incelemelerde bulundu. Aynı yıllarda 
Paris'e eğitim için gönderilen Süleyman 
Seyyid ve Şeker Ahmed Paşa ile birlikte 
1867'de ll. Milletlerarası Paris Sergisi'ne 
katıldı . Bu sergi dolayısıyla bir madalya 
alan Osman Harndi'nin ve arkadaşlarının 
sergide Türk pavyonunda bazı görevler al
mış olmaları muhtemeldir. 

Osman Harndi Bey, Paris'te bir Fransız 
kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu ve 
on yıl sonra eşinden ayrıldı. On iki sene 
Paris'te kalarak 1869'da İstanbul'a dön
dü. Bağdat Valisi Midhat Paşa'nın kendi
sine teklif ettiği Vilayet U mür-ı Ecnebiyye 
müdürlüğü görevini kabul edip Bağdat'a 
gitti. İki yıl Bağdat'ta kaldı ve resim çalış
malarına devam etti. Bu arada Bağdat'
t a bulunan Ahmed Mithat'a Batı kültürü 
üzerine fikirlerini aktarma fırsatı buldu. 
1871'de İstanbul'a dönünce sarayda teş
ritat-ı hariciyye müdür muavini oldu. 1871-
1872'de "İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz" 
ve "Cerf Volant" (uçurtma) isimli iki tiyatro 
oyunu yazdı. 1873'te Viyana'da açılan mil
letler arası sergiye komiser olarak tayin 
edildi. Burada yine bir Fransız kızıyla ev
lendi ve bu evlilikten üç kız. bir erkek çocu
ğu oldu. 187S'te Hariciye Umür-ı Ecnebiy
ye katibi oldu. 1876'da Abdülaziz'in taht
tan indirilmesi üzerine bu görevden alındı 
ve Matbüat-ı Ecnebiyye müdürlüğüne ge
tirildi. 1877'de Beyoğlu Belediyesi Altıncı 
Daire müdürlüğüne tayin edildi ve 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşının sonuna ka
dar bu görevde kaldı. Savaş bitince me
muriyetten ayrıldı ve yoğun biçimde resim
le uğraşmaya başladı. 1880'de ve 1881'de 
İstanbul'da açılan iki resim sergisine ka
tıldı. 1877'de Maarif Nezareti'ne bağlı ola
rak kurulan m üze komisyonunun sekiz üye
sinden biri oldu. Müze-i Hümayun'un mü-

dürü Philipp Anton Dethier'in ölümü üze
rine 1881 'de müzenin müdürlüğüne geti
rildi, böylece Türk müzeciliğinde yeni bir 
dönem başladı. 

Müze müdürlüğüyle birlikte kültür ve 
sanat alanındaki çalışmaları yoğunlaştı . 

Osmanlı Devleti sınırları içindeki tarihi ve 
sanat değeri taşıyan bütün eserleri mü
zecilik anlayışı içinde bir araya getirmeyi 
hedefleyen Osman Harndi'nin gayretleriy
le otuz yıllık M üze-i Hümayun, İstanbul Ar
keoloji Müzesi'ne dönüştü. Öncelikle Çinili 
Köşk'ün tamiriyle ilgilendi ve yapının da
ha önceki onarımlarda üzeri sıva ile örtül
müş olan çinilerini açığa çıkardı. 1882'de 
yeni bir müze binası inşa etme çabasına 
girdi. Tasarımını mimar Vallaury'ye yaptır
dığı yeni müzenin ilk bölümü 1891'de, ikin
ci bölümü 1903'te, üçüncü bölümü 1907'
de açıldı. Bu dönemde Usul-i Mi'mari-i 
Osmani adlı Türkçe ve Fransızca olarak 
bir kitap yayımladı . Çinili Köşk'teki ona
rımdan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi için 
bina inşa ettirdi. Yurt dışında eğitim gör
müş. figür geleneğini bilen yabancı asıllı 
öğretmenlerden bir öğretim kadrosu oluş
turdu, böylece figür bilinçli olarak resme 
ve heykele sokulmuş oldu. Ayrıca mektep
te açtığı oymacılık bölümüyle heykel sa
natının eğitimini de başlattı. 1883'te öğ
retime başlayan Sanayi-i Nefise Mekte
bi'nde 1882-191 o yılları arasında müdürlük 
yapan Osman Hamdi, 1884'te eski eser
lerin devlet malı olması ve yurt dışına gö
türülmemesi esasına dayanan yeni Asar-ı 
Atlka Nizamnamesi'ni çıkararak uygula
maya koydu. Bu nizarnname Türkiye'de 
yürürlükteki tek eski eser yasası olarak 
1973'e kadar önemini korudu. 

M üze-i Hümayun müdürü olarak birçok 
kazı yaptırdı. Bazı kazıları kendisi yönete
rek ilk Türk arkeologu olarak da adını du
yurdu. Onun müze müdürlüğü zamanın
da Nemrud dağı , Sayda, Lagina. Tralles 
(Aydın), Alabanda, Rakka, Boğazköy, Ala
cahöyük, Akalan, Langaza. Sakçagözü, Si
damara, Bozüyük, Rodos, Taşoz (Bozcaada) . 
Yortan, Notion, Kade, Gorikos, Tedmür, 
Mahmudiye (Spara) kazıları yapıldı . H. Schli
emann'ın Truva'da gerçekleştirdiği kazı-


