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alan yazýlar yirmi dört konu baþlýðýnda
ve onlarca alt baþlýkta toplanmýþtýr.

Türk Folklor Araþtýrmalarý dergisin-
de en çok yer alan yazarlar yer alýþ sýrasý-
na göre þöylece sýralanabilir: M. Halid Bay-
rý, S. Yaver Ataman, Ýhsan Hýnçer, M. Fah-
rettin Kýrzýoðlu, Cahit Öztelli, Y. Kemal
Göðçeli, H. Zübeyr Koþay, Hikmet Dizda-
roðlu, Z. Fahri Fýndýkoðlu, M. Þakir Ülkü-
taþýr, H. Bedi Yönetken, Bora Hýnçer, Þük-
rü Elçin, A. Rýza Önder, Münevver Alp, Me-
tin And, Nejat Birdoðan, Mehmet Önder,
A. Kutsi Tecer, Malik Aksel, M. Adil Öz-
der, Muammer Kemal Özergin, Ýshak Sun-
guroðlu, Saim Sakaoðlu, A. Süheyl Ünver,
Aydýn Oy, Ýbrahim Aslanoðlu, M. Sabri Koz,
Ý. Ünver Nasreddinoðlu, Þevket Beysanoð-
lu, Nail Tan, Türker Acaroðlu, Nevzat Gö-
zaydýn, Kâmil Toygar, A. Edip Uysal. Der-
gide daha az görülen diðer önemli isim-
ler de þunlardýr: N. Sâmi Banarlý, B. Rah-
mi Eyüboðlu, E. Cem Güney, Naki Tezel,
Osman Nuri Ergin, Abdülbaki Gölpýnarlý,
Fethi Gemuhluoðlu, Ý. Hakký Konyalý, R.
Ekrem Koçu, M. Tahir Alangu, Muzaffer
Sarýsözen, V. Cem Aþkun, H. Ziya Ülken,
Turgut Günay, O. Þaik Gökyay, Muzaffer
Erdoðan ve Bilge Seyidoðlu.
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TÜRK ÝNÞAAT

ve SANAT ESERLERÝ MÜZESÝ

Ýstanbul Saraçhane’de
Amcazâde Hüseyin Paþa Külliyesi’nde

kurulan müze.
˜ ™

Amcazâde Hüseyin Paþa Külliyesi, Va-
kýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1957-
1958’de onarým programýna alýnmýþ, an-
cak restorasyonu 1966 yýlýnda tamamlan-

mýþtýr. Sanat tarihçileri, mimarlar, resto-
ratörler, tarihçiler ve epigraflara ýþýk tut-
masý, gelecek kuþaklara bunlarýn tanýtýl-
masý amacýyla eski eser restorasyonlarýn-
dan elde edilen mimari eserlerle teberrü-
kât depolarýnda toplanan malzemeler bu
külliyeye getirilerek oluþturulan müze 13
Mayýs 1967’de hizmete açýlmýþtýr. Sürekli
gelen eserlerden dolayý mekân sýkýntýsý çe-
kilen müzede odalarýn küçük oluþu ve re-
vaklarýn bahçeye açýlmasý yüzünden özel-
likle kýþ aylarýnda hizmet güçleþmektedir.
Medrese odalarýnda yapýlan sergilemede
ziyaretçiyle objeler arasýnda uygun bir gö-
rüþ ve izleme alaný bulunmamaktadýr. Ay-
rýca büyük boyutlu eserlerin kapalý me-
kânlarda sergilenmesi imkânsýzdýr. Tarihî
bir bina olmasý sebebiyle ýsý, ýþýk ve nem
problemleri bulunan yapýda çaðdaþ mü-
zecilik anlayýþý içinde yeterli hizmet veri-
lememektedir.

Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi’n-
de taþ eserler (kitâbeler, mezar taþlarý vb.),
dekoratif inþa malzemeleri (çiniler, alçý ka-
lýplar, þebekeler vb.), aydýnlatma araçlarý
(þamdanlar, cam aydýnlatma araçlarý, alçý
pencereler vb.), çeþitli dönemlere ve dev-
letlere ait sikkeler bulunmaktadýr. Bunlar
revak altlarýnda ve bahçede teþhir edil-
mektedir. Kütüphane ile sýbyan mektebi
arasýndaki bahçede Fâtih Camii’nin 1894
depremi arkasýndan yapýlan tamirinden
kalan, fakat son tamirde sökülen barok
üslûptaki taþ minare külâhý yer almakta-
dýr. Bunun yanýnda çeþme aynalarý, yalak-
larý da bu bölümde sergilenmektedir. Bah-
çenin diðer bölümlerinde I. Abdülhamid,
III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid ve II.

yazarýn yetiþmesinde ve yazýlarýnýn yayým-
lanmasýnda görev üstlenmiþ, Anadolu hal-
kýnýn ve halk hayatýndaki zenginliklerin ta-
nýnmasýna öncülük etmiþtir.

Türk Folklor Araþtýrmalarý, “Folklorcu-
larýmýz” baþlýðý altýnda yaþayan halk kül-
türü araþtýrmacý ve yazarlarýnýn biyografi-
lerine de yer vererek çalýþmalarýný ve eser-
lerini tanýtmýþ, vefat edenlerden bazýlarý
için özel sayýlar çýkarmýþtýr. 114. sayý (Ocak
1959) halk edebiyatý ve folklor derleyici-
lerinden Mehmed Halid Bayrý’ya, 146. sa-
yý (Eylül 1961) Osman Nuri Ergin’e, 152.
sayý (Mart 1962) Mahmut Ragýp Gazimi-
hal’e, 163. sayý (Þubat 1963) Muzaffer Sa-
rýsözen’e, 215. sayý (Haziran 1967) Mah-
mut Kemal Yanbeð’e, 218. sayý (Eylül
1967) Ahmet Kutsi Tecer’e, 247. sayý (Þu-
bat 1970) Behçet Kemal Çaðlar’a, 296. sa-
yý (Mart 1974) Âþýk Veysel’e, 319. sayý (Þu-
bat 1976) Ziyaeddin Fahri Fýndýkoðlu’na,
332. sayý (Mart 1977) Abdülkadir Ýnan’a,
355. sayý (Þubat 1979) Cahit Öztelli’ye, 364
ve 365. sayýlar (Kasým, Aralýk 1979) 11 Ka-
sým 1979’da ölen Ýhsan Hýnçer için yazýlan
yazýlara ayrýlmýþtýr. Münevver Alp’in “Eski
Ýstanbul’da ...” diye baþlayan, her birinde
farklý bir konuya yer verilen, Ýstanbul’un
bir kadýn gözüyle anlatýldýðý, çeþitli anýlarý
da içeren on beþ yazýsý (aralýklarla sy. 171,
Ekim 1963 – sy. 299, Haziran 1974), Meh-
med Halid Bayrý’nýn “Ýstanbul’da Yer Ad-
larý” baþlýklý on bir yazýsý (sy. 34-47, Aðus-
tos 1952 – Haziran 1953), Muzaffer Erdo-
ðan’ýn “Ýstanbul’da ...” baþlýðýyla çeþitli el
sanatlarýný tarihî belgelere dayanarak in-
celediði yedi yazýsý (aralýklarla sy. 72-104,
Temmuz 1955 – Mart 1958) dergide çýkan
dizi yazýlardan bazýlarýdýr.

Her cildin sonunda yazar soyadýna gö-
re o ciltte yer alan yazýlar “Ýndeks” baþlýðý
altýnda verilmiþ, her beþ cildin sonunda
konularýna göre genel indeks þu baþlýklar
altýnda yer almýþtýr: “Genel Konular”, “Me-
tot–Görüþler”, “Anonim Halk Edebiyatý”,
“Müzik–Türküler”, “Millî Danslar–Eðlence-
ler–Çocuk Oyunlarý”, “Genel Folklor: Gele-
nekler–Görenekler–Ýnanmalar”, “Halk
Hekimliði”, “Þairler”, “Masal–Efsane–Ri-
vayet–Fýkra”, “Etnografya Malzemesi”, “Ki-
taplar–Eleþtirmeler.” Bunlarýn yanýnda X.
cildin indeksinde “Yeni Çýkan Eserler”, “Di-
ðer Yazýlar ve Olaylar”la “Biyografya” baþ-
lýklarý, XV. cildin sonundaki indekste ise
“Halk Danslarý Eðlenceler Oyunlar” baþlýðýy-
la spor da bulunmaktadýr. Birden çok ko-
nuyu ilgilendiren yazýlar ilgili olduklarý
her konuda ayrýca gösterilmiþtir. “Ko-
nu–Yazar Kaynakçasý” adýyla yapýlan bir
çalýþmada ise (bk. bibl.) dergide yer
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Þah Melek Camii’nin bordür çinileri Ýstan-
bul dýþýndan diðer örneklerdir. Bilhassa
Türk çini sanatýnda az sayýda örneði bu-
lunan Kâbe tasvirli çinilerden bir tanesi de
müzededir. Bu çini 1973’te Sünbül Efen-
di Türbesi’nden getirilmiþtir. Ait olduðu
türbede kapý üstünde kitâbeli bir çini ile
yan yana iken düþüp kaybolma tehlikesi
yüzünden restorasyon sýrasýnda bu mü-
zeye nakledilmiþtir. XVI. yüzyýla ve sonra-
ki döneme tarihlenen çinilerden müzede
bulunan örnekler ise Topkapý Sarayý, Rüs-
tem Paþa Camii, Takkeci Ýbrâhim Aða Ca-
mii ve Sultan Ahmed Külliyesi’ndeki Aras-
ta Sebili’ne aittir. Müzede mevcut deðiþik
bir çini grubu da Kudüs’teki Kubbetü’s-
sahre’nin çinilerinden oluþmaktadýr. XX.
yüzyýlýn baþýnda Mimar Kemâleddin tara-
fýndan yapýlan tamirat sýrasýnda kullaný-
lan mahallî özellikteki çinilerden artan bir-
kaç parça örnek restorasyon sonrasýnda
Vakýflar Genel Müdürlüðü depolarýna gö-
türülmüþ, ardýndan müzeye intikal etmiþ-
tir. Alçý kalýp örnekleri ise XV. yüzyýl kûfî
yazýlý rûmî ve palmetle bezenmiþ levha-
lar, XVI. ve daha sonraki yüzyýllara ait mu-
karnaslar, kemer ayaklarý, frizler, kabara-
lar ve korniþlerdir. Neo-klasik dönem özel-
liklerini aksettiren alçý kalýp ve kaplama-
lar da vardýr.

Ahþap eserlerde Türk mimarisinin çe-
þitli dönemlerinde kullanýlmýþ aðaç iþle-
ri görülmektedir. Bu grubun en önemli
eserleri arasýnda Ankara Ahî Elvan Ca-
mii’nin dolap ve pencere kanatlarý dikkat
çekicidir. Bunlarýn üzeri oyma tekniðinde
yapýlmýþ kûfî ve sülüs yazýlar, rûmî pal-
metlerin birbirine geçmesiyle oluþan bit-
kisel bezemelerle kaplanmýþtýr. Müzede
Selçuklu devri geometrik geçmeli örnek-
lerden baþka XV. yüzyýla ait çeþitli ahþap
oymalar, Yenicami Hünkâr Kasrý’nýn Edir-
ne iþi tavan göbeði, sedef kakmalý kapý bin-
gileri, daha geç devirlere ait rûmî palmet
ve rozetler, eklektik üslûptaki mahfil par-
çalarý bu grupta yer alan diðer eserlerdir.
Madenî inþaat malzemeleri arasýnda XIV.
yüzyýla kadar inen deðiþik ölçülerde çiviler,
demir kenetler, zývanalar ve lokmalar var-
dýr. Ayrýca kubbe, minare ve sancak alem-
leri, kilitler, anahtarlarla çeþme muslukla-
rý, kurþun mühürler de bu bölümde mev-
cut eserlerdir.

Müzedeki aydýnlatma araçlarýný þam-
danlar, kandillik, fenerler, cam kandillik ve
fanuslar teþkil eder. Þamdanlarýn içinde-
ki en eski örnekler Selçuklu dönemine ait
olup XIII. yüzyýla tarihlendirilmektedir. Bu
þamdanlar 1964 yýlýnda vakýf teberrükât
eþyalarý tesbiti yapýlýrken Kartal’da Dola-

yoba Camii’nde görülmüþ, daha sonra mü-
ze açýlýnca buraya getirilmiþtir; üzerleri ya-
zýlý ve süslüdür. Özellikle bitkisel süsleme-
nin yaný sýra oturan ve atla avlanan hare-
ket halindeki figürler dikkat çekicidir. XV.
yüzyýl Memlük þamdaný da bu grubun kýy-
metli eserlerindendir. Þamdanýn üzeri ma-
dalyonlar, kývrýk dallar ve sülüs yazýlarla
bezenmiþtir. Osmanlý dönemi klasik pi-
rinç þamdanlarý müzede bol miktarda bu-
lunmaktadýr. Bu þamdanlar XVI-XVII. yüz-
yýlýn lâle ve stilize lâle formundadýr. Daha
sonraki dönemlere ait þamdanlar barok,
rokoko dönemi süsleme üslûbunda bezen-
miþtir. Ýçlerinde Sultan Abdülmecid’in Aya-
sofya Camii’ne vakfettiði þamdan önem
arzetmektedir. Bu grubun deðiþik bir ör-
neði de Eyüp Sultan Camii’nden alýnan,
üzeri yazýlý XVI. yüzyýl pirinç kandilliðidir.
Kandille birlikte çeþitli boyutlarda ve de-
ðiþik özelliklerde fenerler bir baþka grubu
teþkil eder. Cam kandillikler ve fanuslar
da incelenebilecek güzel örneklerdir. Mi-
mari eserleri aydýnlatmakta kullanýlan rev-
zenler arasýnda Zal Mahmud Paþa Camii
ve Yenicami hünkâr mahfiline ait örnekler
dýþýnda çeþitli yapýlara ait klasik Osmanlý
pencerelerinin alçý içlikleri bulunmaktadýr.

Bir baþka grup eser, þu ana kadar sa-
dece tasnifi yapýlmýþ olan çeþitli devletle-
re ve dönemlere ait madenî paralardýr. Pa-
ralar henüz literatüre girmemiþ ve ser-
gilenmemiþtir. Gümrük Müdürlüðü’nden
emekli olan Ali Ertan adýnda bir memur
tarafýndan toplanan bu eserleri adý geçen

Abdülhamid’e ait tuðralar bulunmakta-
dýr. Tuðralarla birlikte taþ kubbe alemle-
ri, küfeki, mermer, bronz pencere þebe-
keleri, sütun baþlýklarý, içerisinde balýk ka-
bartmalarý iþlenmiþ bir mermer havuz,
Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’nin yazýlý
kasnak frizi, su hazneleri mevcuttur. Bun-
lardan baþka Fâtih Sultan Mehmed döne-
mi yapýsý olmasýna raðmen 1957’de yýktýrý-
lan Mimar Ayas Mescidi’nin yanýnda Ayas
Aða Türbesi duvarýndaki taþ kitâbelerden
biri, Yavuz Sultan Selim devrinin tanýnmýþ
þahsiyetlerinden, bir iftira sonucu baþý vu-
rulan Tâcîzâde Câfer Çelebi’ye ait olduðu
sanýlan bir mezar taþý, Râkým Efendi’nin
hattýnýn bulunduðu iki adet mezar taþý, Ýs-
tanbul’un fethinde hizmetleri geçmiþ sek-
banlarýn mezarlýklarýndan On Sekiz Sek-
banlar Mezarlýðý’nýn mezarlýk kitâbesi bah-
çedeki diðer önemli eserler arasýndadýr.
Ayrýca Yenikapý Mevlevîhânesi, Galata Ye-
nicami (Vâlide Camii), Üsküdar Afganîler
Tekkesi, Süheyl Bey Camii ve Çeþmesi ile
Keþfî Câfer Efendi Türbesi’nin kitâbeleri
bahçede görülmeye deðer eserlerdendir.

Müzenin kapalý bölümlerinde teþhir edi-
len eserler günümüzde teþhirden kaldýrý-
larak saðlýklý bir þekilde korunmasý için de-
polanmýþtýr. Bunlar dekoratif inþa malze-
meleri ve aydýnlatma araçlarýdýr. Dekoratif
inþa malzemeleri çiniler, alçý kalýplar, ah-
þap eserler, madenî inþaat malzemelerin-
den oluþur. Bu grubun en önemli eserleri
çinilerdir. Çiniler, XIII. yüzyýl Anadolu Sel-
çuklu yapýlarýnda kullanýlanlardan baþlaya-
rak zamanýmýzda halen yapýlmakta olan
Kütahya çinilerine kadar çeþitli dönemle-
re ait deðiþik üslûplardaki örneklerdir. Kay-
seri Huand Hatun Hamamý ve Beyþehir De-
mirli Mescid’in Selçuklu çinileri müzedeki
nâdide eserler arasýnda yer alýr. Bursa Ye-
þiltürbe’ye ait bir adet çini alýnlýk, Bozü-
yük Kasým Paþa Hamamý kitâbesi, Edirne

Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ndeki Kubbetü’s-sahre

çinilerinden bir grup (Envanter nr. 356, 621, 800)

Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde bazý ahþap eserle-

rin sergilendiði köþe
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yun tarafýndan Hazîne-i Evkaf-ý Hümâyun
Ýdaresi’ne kýymetli eþyanýn toplatýlmasý ve
kurulacak bir müzede korunmasýnýn tel-
kin edildiði bilinmektedir. Bizzat Sadra-
zam Hüseyin Hilmi Paþa’nýn imzasý ile güm-
rüklere tezkere yazýlmakta ve çalýnan eþ-
yanýn Avrupa müzelerine kaçýrýlmasýný ön-
lemek için dikkatli davranýlmasý bildiril-
mekteydi. Alýnan bütün önlemlere rað-
men hýrsýzlýklar devam etmiþ, çalýnan eþ-
ya arasýnda halý, kilim, ahþap kapý, rahle,
el yazmalarý, kandil, fanus gibi taþýnýr eser-
ler bulunduðu gibi mihrap çinileri ve pen-
cere alýnlýklarý gibi duvara raptedilmiþ olan-
lar da vardýr. Artan soygunlar karþýsýnda
bu eserlerin bir an önce toplanmasý yeni-
den gündeme gelmiþ ve Müze-i Hümâyun
Müdürü Osman Hamdi Bey’in baþkanlýðýn-
da deðerli Ýslâm sanatý eserlerinin korun-
masý önlemlerine ve toplanmalarýna dair
karar alacak bir komisyonun kurulmasý ka-
rarlaþtýrýlmýþtýr. Böylece Ýslâm sanatý eser-
lerinin deðeri anlaþýlmaya baþlanmýþ ve
koruma altýna alýnmalarý konusunda ilk
önemli adým atýlmýþtýr. Öncelikle talana
uðrayan cami, türbe, mescid gibi binalar-
da mevcut kýymetli eserler Evkaf Nâzýrý
Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi tarafýndan
toplatýlmýþtýr.

Ülkenin her yanýndan toplanan eserle-
rin yaný sýra Halep gibi uzak vilâyetlerden
de eserler getirilmiþtir. Ancak zamanýn
þartlarý gereði genel bir tarama yapýlma-
dýðý için daha sonraki yýllarda derlemele-
rin tekrarýna ihtiyaç duyulmuþtur. Kurul-
masý kararlaþtýrýlan Evkaf-ý Ýslâmiyye Mü-
zesi için ayrý bir bina yapýmý düþünülmüþ-

se de sonradan bundan vazgeçilerek Sü-
leymaniye Külliyesi’nde boþ bulunan ima-
ret (dârüzziyâfe) binasýnda karar kýlýnmýþ-
týr. Buradaki koleksiyona dair güzel bas-
kýlý bir rehber 1939’da yayýmlanmýþtýr. Mü-
zenin düzenlenme hazýrlýklarýna dair pek
çok belge mevcuttur. Bunlara bakarak özel
dolap ve vitrin sipariþi verildiði, sergilene-
cek halý ve kilimlerin bakým ve tamir gör-
düðü anlaþýlmaktadýr. Müze müdürlüðüne
getirilecek kiþi üzerinde dikkatle durulmuþ,
aralarýnda Celâl Esat’ýn da (Arseven) bu-
lunduðu birçok kiþiye teklif yapýlýp mülâ-
kata çaðrýlmýþ, müdürün yanýnda fahrî ola-
rak çalýþacak bir yönetim kurulu oluþtu-
rulmuþ, bu kurul vakýf binalardan eþya ve
eser toplayýp getirmeye, haftada bir gün
gerekli konularý incelemeye yetkili kýlýn-
mýþtýr.

Müze, Sultan Mehmed Reþad’ýn tahta
çýkýþýnýn yýl dönümüne rastlayan 27 Nisan
1914 tarihinde açýlmýþtýr. Uzun arayýþlar-
dan sonra müdürlüðe Ahmed Hakký Bey
getirilmiþ, daha sonra Mimarzâde Ali Bey
bu görevi ifa etmiþtir. Açýlýþta Veliaht Yû-
suf Ýzzeddin Efendi’nin yaný sýra Besim
Ömer Paþa, Sadrazam Said Halim Paþa,
Þeyhülislâm Ürgüplü Hayri Efendi, devlet
dairesi müsteþarlarý, yabancý diplomatlar
ve gazeteciler hazýr bulunmuþtur. Müze
hakkýnda Ýtalyan U. Monneret tarafýndan
1921’de bir Ýtalyan dergisinde makale ya-
yýmlanmýþtýr. Kuruluþunda Evkaf-ý Hümâ-
yun Nezâreti’ne baðlý olan müze, 1924 yý-
lýnda Evkaf Nezâreti’nin kaldýrýlmasýyla Va-
kýflar Ýdaresi’nden ayrýlarak Maarif Vekâ-
leti’ne baðlanmýþ, ardýndan Türk ve Ýslâm
Eserleri Müzesi adýyla Topkapý Sarayý Mü-
zesi Müdürlüðü’nün bir þubesi halinde ça-

kiþi Gureba Hastahanesi’nde vefatýndan
az önce hastahanenin baþhekimine tes-
lim etmiþtir. Daha sonra baþhekim tara-
fýndan müzeye verilen madenî paralarýn
çoðunluðu erken devir Emevîler, Abbâsî-
ler, Eyyûbîler, Artuklular, Ýlhanlýlar, Ata-
begler dönemi ve San‘a imamlarý devrine
ait olan altýn, gümüþ, bronz ve bakýr para-
lardýr. Bizans imparatorlarý adýna darbe-
dilen diðer bir grup para da ilgi çekicidir.
Daha geç döneme tarihlenen madenî pa-
ralar içinde çoðunluðu Osmanlýlar devrin-
de basýlan paralar yer almaktadýr. Bun-
lar Kanûnî Sultan Süleyman döneminden
baþlayarak 1918 yýlýna kadar birçok padi-
þah adýna darbedilen bakýr ve gümüþ sik-
kelerden oluþmaktadýr.

Müze 1967 yýlýnda açýldýktan sonra ba-
zý imkânsýzlýklar sebebiyle 1976’da kapa-
týlmýþtýr. Bu tarihten itibaren bakýmsýz du-
ruma gelmiþ, tamirlerden artan mimari
malzemelerin sürekli buraya taþýnmasýyla
depo halini almýþtýr. 1983 yýlýnýn Mart ayýn-
dan sonra baþlayan çalýþmalar neticesin-
de eserlerin bakýmý ve külliyenin restoras-
yonu yapýlarak bazý yeniliklerle birlikte 28
Ekim 1984 tarihinde müze tekrar hizme-
te açýlmýþ, 1986’da çeþitli sebeplerle tek-
rar kapatýlmýþtýr. Bugün müzenin Haseki
Külliyesi’nde yeniden açýlmasý için hazýrlýk-
lar devam etmektedir.
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Ýstanbul’da
Türk ve Ýslâm sanatý eserlerini

topluca barýndýran
ilk Türk müzesi.

˜ ™

Evkaf Nâzýrý Ürgüplü Mustafa Hayri Efen-
di’nin kurduðu, 1914’te ziyarete açýlan mü-
zenin ilk adý Evkaf-ý Ýslâmiyye Müzesi’dir
(Ýslâm Vakýflarý Müzesi). 1908 yýlýndan iti-
baren yapýlan çeþitli toplantýlarda Sadra-
zamlýk, Maarif Nezâreti ve Müze-i Hümâ-

TÜRK ve ÝSLÂM ESERLERÝ MÜZESÝ

XVII. yüzyýlýn

ikinci

yarýsýna ait

mineli altýn

sorguç yuvasý
(TÝEM, Envanter

nr. 447)

Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nde sergilenen maden iþi eser-

lerden bronz buhurdan (Envanter nr. 12)


