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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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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-
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lu, Osmanlý ve Safevî maden, ahþap ve taþ
eserleri, Konya Kýlýcarslan Sarayý gibi artýk
mevcut olmayan yapýlara ait alçý kabart-
malar müzenin diðer zenginlik kaynakla-
rýdýr.

Müze için ikinci önemli kaynak akýþý tek-
kelerin kapatýlmasýnýn ardýndan 1926’da
tekke, zâviye ve türbelerin içindeki eþya-
nýn müzeye getirilmesiyle gerçekleþmiþtir.
Türbeler, sultan ve yakýnlarýnýn gömüldü-
ðü yerler olmaktan öte ölen kiþinin þahsî
eþyalarý ile türbe için özellikle yapýlýp vak-
fedilmiþ eserlerin toplu halde korunduðu
âdeta birer küçük müze hüviyetini taþý-
yan mekânlar olmuþtur. Türbelerde kan-
dil, þamdan, halý gibi malzemenin yaný sý-
ra sultanýn giymiþ olduðu kaftan, kuþandý-
ðý kemer ve kavuðuna taktýðý deðerli taþ-
lý sorguçlar da saklanmýþtýr. Bu türbe eþ-
yasý Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nin ko-
leksiyonlarýna büyük zenginlik katmýþtýr.

1983 yýlýnda müze uzun yýllar içinde res-
tore edilen Sultanahmet’teki Ýbrâhim Pa-
þa Sarayý’na taþýnmýþtýr. Türk ve Ýslâm sa-
natý alanýnda dünyanýn sayýlý müzeleri ara-
sýnda yer alan Türk ve Ýslâm Eserleri Mü-
zesi, bugün 40.000 eseri aþan koleksiyon-
larý ile Ýslâm sanatýnýn hemen her döne-
minden ve her türünden seçkin eserlere
sahiptir ve Türk ve Ýslâm sanatý uzman ve
meraklýlarý için vazgeçilmez bir kaynaktýr.
Müzenin yeni oluþturulan Etnografya Bö-
lümü’nde halý ve kilim tezgâhlarý, dokuma
ve yün boyama teknikleri, deðiþik bölge-
lerden derlenmiþ malzeme Türk halk ya-
þamýndan kesitler sunulmaktadýr. Müze,
baþarýlý koruma ve sergileme çalýþmalarýn-
dan ötürü 1984 yýlýnda Avrupa Yýlýn Mü-
zesi baþarý ödülüne, genç kuþaklara sana-
tý sevdirme çabalarýndan ötürü UNESCO
özel teþvik ödülüne lâyýk görülmüþtür. Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi, ülkemizde bu
alandaki eserlerin sergilendiði ilk müze
olmaktan öte müzeciliðin yalnýz Yunan,

Roma ve Bizans gibi uygarlýklarýn eserle-
rinin sergilenmesinden ibaret görülme-
diði, kendi öz sanatlarýmýza da deðer ve-
rilmesi gerektiði anlayýþýný getirmesi ba-
kýmýndan önemlidir.
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Hüseyin Kâzým Kadri’nin
(ö. 1934)

hazýrladýðý karþýlaþtýrýlmalý
Türkçe sözlük.
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Müellif, eserine yazdýðý uzunca önsöz-
de amacýnýn çeþitli Türk lehçelerindeki dil
bilgisi özellikleriyle Batý Türkçesi’nin söz
dizimi kurallarýný ortaya koymak, Türk dil-
lerinin bir asýldan türediðini göstermek ve
bu yolla dil birliðine gitme imkânýný sað-
lamak olduðunu söyler. Ona göre Tanzi-
mat’tan beri Türk toplumunu ayakta tut-
maya çalýþan Osmanlýcýlýk ve ittihâd-ý Ýs-
lâm ideolojileri beklenen sonuçlarý verme-
miþ, dolayýsýyla Türk birliði fikri tarihî bir
mecburiyet haline gelmiþtir. Bu sebeple
önce kendi dilini iyi bilmek, daha sonra bu
dilin diðer Türk lehçeleriyle olan iliþkileri-
ni tesbit etmek gerekmektedir; Türk Lu-
gatý da bu yolda atýlmýþ bir adýmdýr. Bu-

lýþmalarýna devam etmiþtir. Bu dönem-
den baþlayarak müze yönetimine sýrasýy-
la Ahmed Ziyâ Bey (1924), Ali Sami Boyar,
Ýbnülemin Mahmud Kemal Ýnal (1927-
1935), Abdülkadir Erdoðan (1935-1937
[vekâleten], 1937-1943), Elif Naci (1943-
1963) getirilmiþtir. 1939’da II. Dünya Sa-
vaþý sebebiyle koleksiyondaki eserler Ana-
dolu’ya taþýnmýþ, savaþýn bitiminden son-
ra 1949’da tekrar getirilmiþtir. 1964 yý-
lýnda Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-
dürlüðü ile yapýlan çalýþmalar neticesin-
de baðýmsýz bir müze haline getirilmiþ
ve müdürlüðüne Can Kerametli tayin edil-
miþtir.

Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nin ilk ko-
leksiyonunda halý, þamdan, kandil, el yaz-
malarý ve levhalar, ahþap rahle, kapý, pen-
cere kanatlarý ve çini eserler bulunmak-
taydý. Müzenin koleksiyonlarý içinde halý-
larýn ayrý bir yeri vardýr. Camileri kaplayan
büyük boyutlu halýlarla küçük seccade ve
kilimler, benzersiz saf seccadeler, Türk ve
Ýslâm Eserleri Müzesi’nin dünyadaki en
zengin koleksiyonunu meydana getirmek-
tedir. Baþ eserler ise hiç þüphesiz 1906
yýlýnda Konya Alâeddin Camii’nde bulunan
Selçuklu halýlarýdýr. Bunlarýn dýþýnda mü-
zenin diðer önemli zenginlikteki koleksiyo-
nu erken Ýslâmî dönemden baþlayýp XIX.
yüzyýla uzanan, Ýslâm yazý sanatýnýn en
önemli hattatlarýnýn eserlerinin bulundu-
ðu el yazmalarýdýr. Erken Ýslâm sanatýna
iliþkin çok önemli bulgular veren ve I. Dün-
ya Savaþý öncesi Osmanlý topraðý olan böl-
gelerde, Abbâsî Halifesi Mu‘tasým’ýn baþ-
þehri Sâmerrâ ve Emevî Devleti’nin önem-
li merkezi Rakka’da yapýlan arkeolojik ka-
zýlardan gelen eserler de koleksiyonun de-
ðerli bir bölümünü oluþturmaktadýr. XII-
XVIII. yüzyýllara ait Selçuklu, Ýlhanlý, Timur-
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