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CİLİ, Abdülketim b. İbrahim 

(bk. ABDÜLKEHIM ei-CİLİ). 

elLI, Ahmed b. Salih 

( ~ı ~L.. .:r. .lo>\ ) 

Ebü'l-Fazl Ahmed b. Salih 
b. Şafi' el-Cm 

(ö. 565/1170) 

Tarihçi. 

_j 

_j 

18 Zilkade 520 (5 Aralık 1126) tarihin
de Gilan'da doğdu. Ailesi daha sonraki 
yıllarda Bağdat'a yerleşti. Cilf'nin ba
bası ve dedesi de tanınmış alimlerden
di. Dedesine nisbetle İbn Safi ' diye de 
bilinir. 

Ahmed b. Salih küçük yaşta babasıy
la birlikte hadis meclislerine katıldı. Sıb-

tu'I -Hayyat'tan kıraat dersleri aldı. Ebü 
Galib b. Ben na. Ebü'l- Hüseyin b. Ferra 
ve Kadi Ebü Bekir ei-Ensari'den hadis 

okudu. Babasından. Ebü'l-Hasan Abdüs
selam ve diğer hocalarından hadis riva
yet etti ve pek çok hadis yazdı. İbnü'l
Ahdar. Hafız Abdülgani ve Muvaffakud
din el-Makdisi ondan hadis rivayet et
mişlerdir. Genç sayılabilecek bir yaşta 
vefat etmesi sebebiyle kendisinden az 
rivayette bulunulmuştur. cm. Abbasiler'in 
kudretli ve alim veziri İbn Hübeyre 'nin 
(ö 560 / ı 165) meclisinde de hadis oku
du. Fakat daha çok Ebü' ı - Fazi b. N asır'ın 
sohbetlerine devam ederek her konuda 
onun bilgisinden istifade etti ve onu ken
disine örnek aldı. Arnelde Hanbeli mez
hebine mensuptu. Bazı resmi görevler
de de bulunan cm verem hastalığına ya
kalanarak 3 Şaban 565'te (22 Nisan 1170) 
vefat etti ve babasının da defnedildiği 
Ahmed b. Hanbel'in kabrinin bulundu

ğu mezarlığa gömüldü. 

cm tesir altında kalmayan sağlam bir 
kişiliğe sahipti. Bir defasında kendisin

den halifenin haksız olduğu bir konuda 
lehte şahitlik yapması istenmiş, fakat o 
bunu kabul etmemiş ve üzerindeki tay
lasanı çıkarıp, "Benim üzerimde bundan 
başka hiçbir şeyiniz yoktur" diyerek gö

revlilerin üzerine atmıştır. 

Ahmed b. Salih el-Cili'nin kaynaklar

da adı geçen tek eseri Tiiri{!u Bagdiid' 
dır (Tarfbu İbni'ş ·Şilfi<) Eser. Hatib el
Bağdadfnin Tiirf!Ju Bagdiid'ına yazılan 
bir zeyil olup 463 ( 1 070) yılından yak
laşık 560 (1164-65) yılına kadar gelir. 
Müellif kronolojik olarak yazdığı eserde 

sırasıyla her yılın önemli olaylarını ve o 
yıl içinde vefat eden alimierin biyogra
filerini vermiştir. Müsvedde halinde ka

lan bu eserden İbnü'n- Neccar (ö 643/ 

XV · XVI. yüzyı l lara 

ait M em lük 
ciltleri 
(Süleymaniye Ktp .. 

Ayasofya. 

m. 2892, 3333) 
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1245). İbn Nukta'nın (ö 629/1231) el
Müntehab adlı kitabı vasıtasıyla fayda
lanmış ~e ondan Tari]] u İbni'ş - Şiifi c di

ye söz etmiştir. Zehebi de Cili'nin bu ese
rinden bahsetmiş ve kitaptan pek çok 
nakil yapmıştır (bk. Aclamü'n -nübela", 

XVII I, 236, 274, 278; XIX. 415, 594; XX. 60, 
91, 133, 151, 168, 178. 207, 318,333, 336; 
XXI, 24) 
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İslam kitap sanatlarının 
klasik çağını Osmanlılar'da 

yaşayan bir kolu. 
_j 

Bir mecmua veya kitabın yaprakları

nı dağılmadan ve sırası bozulmadan bir 
arada tutabiirnek için yapılan koruyucu 
kapağa cilt (cild) denilmekte ve Arapça 
"deri" anlamına gelen bu ismin, genel
likle ciltlerin bu işe en uygun malzeme 

·olan deriden yapılmaları sebebiyle veril
diği bilinmektedir. 

Ciltçilik, tomar (rulo) şeklinde olan ki
tapların yerini Romalılar devrinde yap
rakları dikdörtgen biçiminde kesilmiş 

kodeksin (mushaf) almasıyla ortaya . çık

mıştır. Ele geçmiş en eski cilt kapakları 

IV. yüzyıla ait olup papirüs üzerine sade 
ve gösterişsiz bir şekilde meşin kapla

narak yapılmışlardır. Sanat eseri niteliği 

taşıyan ilk ciltler ise Vlll - IX. yüzyıllarda 

Mısır'da Koptlar ve Orta Asya'da Uygur

lar tarafından meydana getirilmiştir ve 
bunların aralarında büyük benzerlikler 

olduğu görülmektedir. XX. yüzyılın baş
larında Alfred von Le Coq tarafından Ho
ço kazılarında Mani yazmaları arasında 
bulunan iki cilt parçası, Kopt ciltlerinde 
olduğu gibi deriden yapılmış ve bıçakla 

oyularak geometrik motitlerle süslenmiş

tir. Ayrıca derinin oyulmuş kısımlarının 
altına altınianmış deri yapıştırmak sure

tiyle motitlere çift satıhlı ve çift renkli 
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bir derinlik kazandınimıştır (bk Çığ . s. 
6; Esin. s. 113 ; Ettinghausen. s. 119) 

İslam cilt sanatına ait bilinen en es
ki örnekler Mısır ve Tunus'ta bulunmuş 
olup muhtemelen Tolunoğulları döne
mine (868-905) aittir. X-XIII. yüzyıllarda 
yapılan bütün İslam ciltleri arasında bü
yük benzerlikler görülür: bu durum XIV. 
yüzyılda da kısmen devam etmiştir. Xl. 
yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'ya 
hakim olan Selçuklular, burada XII ve 
XIII. yüzyıllarda çok güzel ciltler meyda
na getirmişlerdir. Rüml denilen Anado
lu Selc;:uklu cilt üslübu, XIII. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren Memlükler'de, XIV. 
yüzyıldan itibaren de İ lhanlılar'da ve Ka
ramanoğulları başta olmak üzere Ana
dolu beyliklerinde devam etmiş ve ay
nı zamanda Osmanlı cilt sanatına geçişi 
sağlamıştır. XV. yüzyılda Memlüklü cilt
çiliğiyle Osmanlı ciltçiliğ i arasında büyük 
bir paralellik görülmektedir. Bu asırda 

Timurlular'la Karakoyunlular ve Akko
yunlular zamanında da güzel cilt kapak
Iarı yapılmıştır. XVI. . yüzyıldan itibaren 
klasik Osmanlı ciltçiliği Türk ve islam cilt 
sanatının en büyük temsilcisi olmuş ve 
bu durum XX. yüzyıla kadar sürmüştür. 

Cilt Üslupları. Ciltler teknik özellikle
rinden çok malzemelerine ve süsleme
lerine göre birbirlerinden ayrılmakta ve 
ortaya çıkan üslüplar daha çok ait olduk
ları kültür alanlarının adıyla anılmakta
dır. Tarihi gelişmesi içinde islam cilt sa
natının kazandığı üslüplar şunlardır : Ha
tayi, Arap, ROm!, Memlük. Mağribl, Türk 
(Osmanlı) . Buhara-yı cedld. 1. Bütün süs
lemelerde hatayi denilen bitkisel motif
ler io (aş bk.) tercih edildiği hatayi üslü
bu. pek az yönleriyle birbirinden farklı
lık gösteren Kaşl, Horasan. Buhara ve 
Dihlevl alt üslüplarına ayrılır. 2. Herat üs
lübu. Timurlular zamanında ( 1370- 1506) 
en büyük sanat merkezi olan Herat ile 
diğer önemli sanat merkezleri Şlraz ve 
isfahan'da Türk. Moğol ve iranlı ustalar 
tarafından geliştirilmiştir. En güzel ör
nekleri Timur ve torunlarının sarayları 
ile ünlü vezir Ali Şir Neval'nin sarayında 
yapılmış olan bu ciltlerde. şemselerle kö
şebentlerin içieri ve aralarında kalan boş- 1 

luklar bitkisel motiflerle doldurulmuş, 

ayrıca uygun yerlere insan. kuş, yılan , 

aslan gibi hayvan ve ejderha, zümrüdü
anka gibi efsanevl yaratık figürleri yer
leştirilmiş, bunların aralarına da Çin bu
lutları serpiştirilmiştir. Kapak içlerinde 
ise " katı' " tekniğinin yaygın olarak kul
lanıldığı görülür. Bu tarz ciltlere Timur
lular yanında Celayirli. Karakoyunlu. Ak-
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koyunlu, Safevi ve erken dönem Osman
lı ciltleri arasında da rastlanmaktadır. 

Hatay] üslübunun son zamanları Herat 
üslübu ile aynı döneme tesadüf eder. 3. 
Arap üslübu ei-Cezlre. Halep ve Şam böl
gelerinde gelişmiştir. Cil'tlerin gerek de
rileri gerekse işlemeleri biraz kaba görü
nüşlüdür. Bu aslında Abbasller'le başla

yan Türk tesirli bir üsiOptur Ve Uygur cil
dinden mülhemdir. 4. 'Rüml üslübu. Ana
doltı'daki Selçuklu ve Moğol istilasından 

sonra Selçuklu tesiri altında devam et
tirilen ilhanlı ve Anadolu beylikleri ciltçi
liğidir. s. Memlük Türkleri'nin Mısır'da 
ortaya koydukları Arap üslübuyla karışık 
olan Memlük üslübu birçok yönüyle RO
mfye benzer: XV. yüzyılda ve XVI. yüzyı
lın başlarında da Osmanlı üslübuna pa
ralellik gösterir. Bu tarzda yapılmış cilt
lerin pek çoğu Kayıtbay ( 1468- ı496l ile 
Kansu Gavri'ye (ı 50 ı- ı 5 ı 6) ithaf edilmiş
tir. 6. Mağribl üslübu Endülüs, Sicilya ve 
Fas'ta gelişmiştir. Arap üsiQbunu andı
rır: ispanya ve Sicilya yoluyla Avrupa cilt
çiliğini etkilemiştir. Renk, ağırlıklı ola
rak kahverenginin bütün tonları ile si
yahtır. Yuvarlak, girift geometrik şern
seler çok görülür. Cilt kenarlarında mut
laka zencirek veya bordür vardır. 7. Türk 
üsiQbu Diyarbakır. Bursa, Edirne, istan
bul, şüküfe. barak ve modern olmak 
üzere birbirinden küçük farklılıklar gös
teren alt üsiOplara ayrılır. Adı geçen şe
hirler Osmanlı ciltçiliğin in geliştiği başlıca 

merkezlerdir. Lake cilt de bu üslüp içeri
sinde değerlendirilmektedir 8. Buhara -yı 
cedld Hatayi, Dihlevl ve Avrupa üslupları
nın karışmasından meydana gelmiş olup 
islam cilt sanatının son safhasıdır. 

Cilt Çeşitleri. Çoğu Türk üslübunun kla
sik döneminde gelişmiş olan cilt çeşit-

Deri görünümlü mukaw a üzerine kumas kaplı cilt kapağı 
(TSMK. Hazine, nr. 2106) 

Alttan ayırma semseli cilt kapağı 
(Div.§n · ı /Vıuhibbı~ TIEM, nr. 1962) 

lerini malzemelerine ve süsleme t eknik
lerine göre iki ana grup altında incele
mek mümkündür: Malzemelerine göre 
deri. kumaş, ebrulu, murassa· (mücev
herli). la~e: süsleme tekniklerine göre 
şemseli, zilbahar. yekşah. zerduz, çarkü
şe. 1. Deri Cilt. Deri, ciltçilikte en çok kul
lanılmış olan ana malzemedir. Deri cilt
ler muhtelif şekiller gösterir. A) Şemseli 
cilt. Adını deri üzerine yapılan şemse mo
tifinden alır. Bu cilt ler şemsenin bezen
me tarzına göre çeşitli isimlerle anılır. 

a) Alttan ayırma şemseli. Kabartma mo
tifler deri renginde bırakılır. zemin altın
lanır. b) üstten ayırma şemseli. Zemin 
deri renginde bırakılır. motifler altınla
nır. c) Mülemma' şemseli. Motifterin hem 
zeminleri hem de kendileri altınlanır: bu 
durumda zemin ve motiflerde iki ayrı 

renkte altın kullanılabilir. d) Mülewen 
şemseli. Şemse. köşebent ve diğer be
zemeler kapakta kullanılan esas deriden 
başka renkte bir deri ile kaplanır: alttan 
ve üstten ayırma tarzları vardır. e) So
ğuk şemseli. Şemse cilt kapağına altın 
kullanmadan işlenir. dolayısıyla deriden 
farklı renkte değildir. f) Müşebbek (kat ı ' ) 

şemseli. Şemse daha çok cildin iç kısmın
da görülür. Deri bir dantel gibi oyulduk
tan sonra kabın iç yüzüne ve ayrı renkte 
deri veya kumaş zemin üzerine yapıştı
rılır. B) Zilbahar cilt. Adı nı XVIII. yüzyılın 
sonunda ve özellikle XIX. yüzyılda görü
len ve halk arasında "kafes şemse" de 
denilen bir süsleme türünden alır. Ka
pak üzerine ezilmiş varak altını ile dört 
dilimli yaprak motifi ve parmaklık şek
linde çizgiler çekilir. Bu bezeme, cildin 
göbek kısmında veya zeminin tamamın
da bulunabilir. Sonraları. oluşturulan dik
dörtgenlerin araları küçük yıldızlarla süs-



lenip kapaklar daha zengin görünümlü 
hale getirilmiştir. C) Yekşah cilt. Motif
ler yekşah denilen ucu sivri metal bir 
aletle bastırılarak yapılır : bazan bu tarz 
işleme zilbahar şemseli ciltlere de uy
gulanmıştır. D) Zerduz cilt. Deri üzerine 
sarı. pembe ve yeşil sırmalarla realist 
motifterin işlendiği ciltlerdir. 2. Çarkfişe 
Cilt. Kadife veya desenli, işlemeli kumaş
larla kaplanmış ve kenarları köşelerde 

üçgen köşebentler yapacak şekilde deri 
ile çevrilmiş cilt çeşididir : ·adını köşebent

lerden alır. 3. Kumaş Cilt. Mukawa üze
rine keten. ipekli veya kadife kumaş kap
lanarak yapılan ciltlerdir. 4. Ebrulu Cilt. 
Tarihçesinin X:V. yüzyıla kadar indiği bi
linen ebrunun cilt sanatında önemli bir 
yeri vardır. Ebrulu ciltler. dayanıklı ola
bilmeleri için genellikle çarküşe tekni
ğinde yapılmışlardır. Ebru, cildin dış ve 
iç kapaklarında kullanıldığı gibi kitap 
mahfazası yapımında da tercih edilmiş
tir. S. Murassa' (mücevherli) Cilt. Cilt sa
natından çok kuyumculuk sanatıyla ilgi
li olan bu tür maddi kıymeti yüksek bir 
cilt çeşididir: tildişi oymalı, altın kapla
malı, mozaik, yeşim kabartma. yakut, 
zümrüt, inci ve elmas süslemeli olanları 
vardır . Daha çok Kur'an - ı Kerim ciltle
rinde uygulanmıştır. 6. lake Cilt. Adını 
"lak" (vernik) kelimesinden alan ve ru
gani veya edirnekari de denilen lake cilt
lerde kapağın yapıldığı mukawa veya 
deri perdahlanıp tamamen pürüzsüz ha
le getirilerek verniklenir. Bu cilalı satıh 

üzerine altın ve boya ile nakışlar yapıl

dıktan sonra cam gibi parlak bir yüzey 
elde edilineeye kadar birkaç kat daha 
vernik çekilir. Türk cilt sanatında ilk la
ke örnekler X:V. yüzyılda Osmanlılar'da 
ve Timurlular'da görülür: bu asırdan iti
baren SafevTier'de ve Babürlüler'de de 
uygulanmıştır. 

XVIII. yüzyı l a ait bir elifba cüzünün zerdüzi cilt kapağı 
(TSMK, Emanet Hazinesı , nr. 435) 

XVI. yüzyıla ait 
murassa' 

bir ci lt 
(TSMK, Envanter, 

m. 2 / 21071 

Bu cilt çeşitlerinden başka cilbent ve 
kitap mahfazaları da ciltçilik içinde ele 
alınabilir. Cilbent, deriden bir kitap cildi 
gibi iki kapaklı olarak yapılır ve her iki 
kapağın iç tarafında gözler bulunur: ka
ğıt ve değerli evrakın yıpranmamasını 

sağlar ki bugünkü manada portföy ve
ya sapsız koltuk altı evrak çantası sayı
labilir. Kitap mahfazası ise yazma eser
leri korumak için yapılan, içine kitabın 
uzunlamasına konulduğu bir kutudur. 
Tamamen deri ile kaplandığı olursa da 
daha çok ebru kullanıldığı görülür. Ki
tap. bir ucu mahfazanın içine tesbit edi
len 1 - 1 .5 cm. enindeki bez veya deri bir 
şerit üzerine yerleştirilip kutuya sokulur: 
alınacağı zaman şerit çekilerek kitabın 
mahfazadan dışarı çıkması sağlanır. 

Mücellitler ve Ciltçilik Teşkilatı. Mücel
litlerin genellikle aynı zamanda nakkaş, 
müzehhip, musawir veya ebru ustası 

olmaları ve ciltler üzerinde imzaya çok 
az rastlanması sebebiyle bu sanatın bü
tün ustalarını tesbit edebilmek mümkün 
değildir. Ortaçağ İslam ciltleri arasında
ki en erken imza lı örnek 654 ( 1256) ta
rihini taşımaktadır. Ciltlerde Ortadoğu'
dan çok Anadolu ve Suriye'de imza gö
rülmektedir. imzalar 5-6 mm. çapında
ki yuvarlak mühür baskıları şeklinde olup 
tesbit edilebilen isimler şunlardır: Mus
tafa b. Mehmed. Mecdüddin, Emin. İbra
him, Yüsuf ei-Konevi, Mehmed eş-Şerif 
(veya es-Seyyid Muhammed). Sermedi, 
Es'ad, Hasan, Mağribi, Ahmed. Ayrıca bir 
mücellidin sembolü olduğu sanılan "Has
biyallah" yazılı, mühr-i Süleymanlı ve çi
çekli bazı mühür baskıları da mevcuttur. 
Bu mühürler aynı zamanda tezyini un
sur olarak daha çok cilt kapaklarının kö
şebent. şemse. sertab ve mikleblerinde 
kullanılmış ve 1-30 defa basılmışlardır 
(Ünver, s. 79) Osmanlı dönemine ait da
ha çok isim bilinmekte olup gerek im-
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zaların gerekse ehl-i hiref defterlerinin 
yardımıyla XJ/1- XIX. yüzyıllar arasında 

yaşamış yetmiş kadar usta tesbit edil
miştir. 

Osmanlı hükümdarlarının okuma sev
gisi, kitap sanatlarının gelişmesini sağ
layacak bir ortamın doğmasına sebep 
olmuştur. Sarayda hat. tezhip, minyatür 
ve cilt atölyeleri kurulmuş, bu atölyeler
de devrin başta gelen yerli ve yabancı 
sanatkarları çalıştırılmıştır. Bu arada ya
bancı sanatkarlar ayrı atölyelerde görev
lendirilerek Türk kitap sanatının dış te
sirler altında kalması engellenmiş ve bo
zulup değişmeden gelişmesi sağlanmış

tır (Cunbur, TKDB, XVII / 3, s. 134) 

İlk ciltçilik !onca teşkilatı ll. Bayezid 
zamanında ( 1481-15 12) kurulmuştur. Böy
lece diğer sanatkarlar gibi bir zümre teş
kil eden saray mücellitleri önce usta ve 
şakird olarak ikiye ayrılmışlar. ustalar 
da kendi maharet ve kıdemlerine göre 
sermücellid. serbölük. serada. kethüda. 
serkethüda gibi rütbe ve mevkiler almış
lardır. Topkapı Sarayı ehl-i hiref defter
lerindeki kayıtlardan, hassa mücellitleri 
sayısının bir ara elli kişiye kadar yüksel
diği öğrenilmektedir. Ayrıca altın döğü

cü (zerkGb) ve mürekkepçiler de (mürek
kebf) Hassa Ciltçileri Teşkilatı'na bağlı 

idiler. Hassa ciltçileri esas bölüklerinin 
dışında kemhacılar. çilingirler. divan ka
tipleri gibi bölüklerde de yine ciltçi ola
rak görev almışlardır. Saray dışında ser
best çalışan mücellitler ise Sultan Abdü
laziz zamanına kadar halen istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nin bulun
duğu yerdeki çarşıda toplanmışlardı. Ev
liya Çelebi, x:vıı. yüzyılda Beyazıt Camii 
yanındaki 100 küçük ahşap dükkanda 
300 mücellidin çalıştığını söylemektedir 
(Seyahatname, 1, 609). XIX. yüzyıl sonun
daki büyük yangında bu dükkaniarın hep
si yok olmuştur. 

XVII. yüzyıla ait 
semsesinin 

ici resimli 
lake cilt 

(TSMK, Emanet 

Hazinesi, 

nr. 1380) 
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Cildin Yapılışı. Bir kitabı ciltlerken ya
pılacak ilk iş. yaprakların üst üste geti
rilip birbirine dikilmesidir. Dikişte Türk
ler san ipek kullanmışlardır. Türk cildin
de kitabın sırtı düz olarak bırakılır. kam
bura (bombe) yapılmaz. Sırtın üst ve alt 
köşelerine kitabı tutmak ve yaprakların 
dağılmasını önlemek için şiraze örülür. 
Şirazenin altına deriden bir yastık konu
lur; sırta da bir bez parçası yapıştırıla
bilir. Kitabın kenarları keskin bir aletle 
tıraşlanarak düzeltilir. 

Cilt kapaklarının görünmeyen alt yapı 
maddesi mukawadır. Özel olarak hazır
lanan mukawa kitabın boyutlarında ke
silir. Osmanlılar'da cildin derisi üzerine 
işlenecek olan şemse ve diğer bezeme
lerin zamanla bozulmaması için mukav
vanın buralara rastlayan kısımları oyu
lur ve yerine daha ineesi konulur. Ön ve 
arka kapaklar için yapılan bu ameliye. 
alt kapağın uzantısı olan mikleb için ·de 
aynıdır. Ardından kapaklara geçirilecek 
deri. kıvrım yerleri daha da ince olacak 
şekilde tıraşlanır ve yıkanıp gergin bi
çimde kurutularak mukawaya kaplanır. 
Bu işlem iki şekilde yapılır. a) Kapaklar 
üzerine deri bütün olarak geçirilir ve mu
kawadaki oyuklara dişi kalıpla bastıni
mak suretiyle motifler kabartılır. b) Eğer 
şemse ve diğer bezerneler ayrı renk de
ri ile kaplanacaksa kapakların derisi mu
kawada bulunan yuvaları 3-5 mm. ta
şacak şekilde kesilip yapıştırılır; değişik 
renkli deri yuvaya yerleştirilir. Deri üze
rine kalıpla basılacak motiflerin iyi çıkıp 
bütün ayrıntılarına kadar görünebilme-
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si için mukawa üzerine bol çiriş sürülür. 
Derinin altındaki bu çiriş tabakası yumu
şak olduğundan kahbın oyuk kısımları
na iyice girerek kabartmalı bezemeleri 
meydana getirmesine yardım eder. Ya
pılan kapaklar gölgeli ve ılık yerlerde ku
rutulur. 

Ön kapak sağa. mikleble beraber ar
ka kapak sola açılır. Sırt ile kapaklar ara
sında, kapakların rahat açılmasını sağ
lamak için bırakılan boşluğa "mukat pa
yı· . kapaklar ile mikleb ve sertab arasın
daki boşluğa da "dudak" denir. Sertab 
kitabın önünü korur; ucu üçgen şeklin
de olan mikleb ise sertabı tutarken ki
tap ile ön kapak arasına girer ve aynı 
zamanda okunmakta olan sayfayı tek
rar bulabilmek için "müş' ir" olarak kul
lanılır. 

Malzeme. a) Deri. Cilt kapaklarında en 
çok kullanılan kaplama malzemesidir. En 
fazla koyun (meşin). keçi (sahtiyan) ve cey
lan (rak) . nadiren de sığır derisi (kösele) 
kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu ve Mem
lük ciltlerinde kahverenginin bütün ton
ları. 'J0./. yüzyıldan itibaren Osmcınlılar 

döneminde kahverenginin yanı sıra kır
mızı. vişneçürüğü. yeşil ve siyahın kulla
nıldığı görülür. Selçuklu ustaları kapak
ların dışında ve içinde genellikle aynı 

renkte. diğerleri ise aynı olduğu kadar 
farklı renkte derileri de tercih etmişler

dir. Deri özellikle kapak içlerinde, konu
nun uzmanı olmayan kişilerce kağıt zan
nedilebilecek kadar inceltilerek kullanıl
mıştır. Eskiden elle yapılan inceitme işi 

bugün özel makinalarla yapılmaktadır. 

l___j 
sertab Bir cilt kapağ ı n ın 

k ı sım l arı 

Kösebentsiz 
beyzi semseli 
bir murakka' 

kabı 

{TSMK, Emanet 

Hazinesi, 

nr. 2324) 

b) Murakka' mukawa. Kağıdın bilinme
diği zamanlarda ve ilk islam ciltlerinde 
deri ince tahta plakalar üzerine kaplan
mıştır. Ancak kısa sürede ahşabın yeri
ni özel olarak hazırlanan mukawa almış
tır. Bu mukawalar normal kalınlıktaki 

kağıtların. birinin suyunun diğerininki
nin aksine gelecek şekilde üst üste ya
pıştırılmaları ve muştayla döğülerek sı
kıştırılmaları suretiyle elde edilirler ve 
iyice kuruduktan sonra tahta gibi sert
leştiklerinden pek deforme olmazlardı. 
Bu kapak malzemesi hazırlanırken kağıt
ların yapıştınldığı tutkalın içine de ile
ride cildi kurtlanmaktan korumak için 
şap, tenekar (boraks) ve tütün suyu gibi 
zehirli maddeler konulurdu. c) İpek iplik 

ve ibrişim . Kitabın yapraklarını birbirine 
tutturmak ve bunu da çok defa kağıdın 
aharlı rengine uydurmak için ince sarı 
ipek iplik, kitabı daha çok sağlamlaştır
mak için sırtın üst ve alt köşelerine örü
len şirazelerde ise renkli ibrişimler kul
lanılmıştır. d) Kakma altın, altın varak ve 
altın suyu. Ciltler üzerinde çok sık rast
lanan. belli bir kalınlığı bulunan ve ba
zan düştüğü görülen altın noktalardan. 
Anadolu Selçuklu eserleri başta gelmek 
üzere Ortaçağ islam ciltlerinde kullanı
lan önemli bir malzemenin kakma altın 
olduğu anlaşılmaktadır. Son dönem Sel
çuklu ciltlerinde altın kakma noktalarla 
birlikte cetvel ve tahrirlerde de altın su
yu (sürme altın) kullanılmıştır. Daha son
raki devirlerde bütün zemine fırça ile al
tın sürüldüğü veya varak altın yapıştırı
hp üzerine motif basıldığı da görülmek
tedir. 

Cilt Yapımında Kullanılan Aletler. Küçük 
ve büyük kalıplar. Motiflerin deri üzerine 
kabartma olarak çıkmasını sağlayan ale
te kalıp denir. Metalden, tahtadan ve 
deriden yapılan kalıplar. kapak üzerin
deki yerlerine göre "şemse kalıbı", "kö-



şe kalıbı" gibi isimler alırlar. Tahta ve 
metal kalıplar baskı sırasında bazan de
riyi zedelediğinden Türk ciltçiliğinde da
ha çok deve derisinden yapılmış kalıp
lar tercih edilmiştir. Bazı ciltlerde. özel
likle şemse ve köşebentlerle mikleb ve 
kapak içlerinde yekpare büyük kalıplar 
kullanılmıştır. Bu durum. aynı ebat ve 
tezyinatta birden fazla cilt bulunmasın
dan anlaşılmaktadır. Bunun dışında ge
nellikle zencirekler. köşebentler. şemse 
iç dolguları ve sertabm muhtelif yerleri
nin süslenmesi için daha pratik olan kü
çük kalıplar kullanılmıştır. Bunlar birer 
defa basıtdıkları gibi yan yana. alt alta. 
üst üste birçok defa basılıp zemini dol
duracak şekilde de kullanılmışlardır. Bu 
kalıpların bazıları S- 6 mm. çapında çok 
küçük parçalardır; mesela yuvarlak im
za ve çiçek mühürleri bôyledir. Yine yan 
yana gelmesiyle zencireği oluşturan "zen
cirek çivisi" de aynı kategoriye dahil edi
lebilir. Diğer aletler. Bunlara "kör alet". 
"yekşah" , "teber" gibi isimler verilmek
tedir. Deri üzerinde sıcaklığın tesiriyle 
meydana gelen renk değişikliğinden bu 
aletlerin kızdırılarak basıtmak suretiyle 
kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Özellikle 
kapakların yüzündeki geometrik desen
lerle iri rumiler bu tür aletlerle yapılmış
tır. Çünkü kapağın her tarafında kahbın 
sağladığı intizamı görebilmek mümkün 
değildir; simetrik motiflerde bu farklılık 

Ciltcilikte kullanılan pirine semse kalıbı ile çelik ve demir· 

den yapılmış yeksah. teber gibi bazı aletler 
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Kenarları altın yaldız zencirekli. şemseli ve sa"lbekli bir cilt kapağı ile dikdörtgen semseli kösebentsiz cilt kapağı (TSMK. 

Emanet Hazinesi, nr . 2333, 2138) ve ilk Osmanlı ci ltlerinden Fc3tih dönemine ait bir örnek (Süleymaniye Ktp ., F.Stih. nr. SOO) 

daha da belirgindir. Söz konusu aletler 
cetvel çekmek. basit motiflerle örgü ve 
geçmeleri yapmak için tek başlarına kul
lanılmak üzere imal edilmekle birlikte 
çok defa birbirlerinin yerine de kullanıl
mışlardır. Gerek büyük ve küçük kalıp
lar gerekse diğer aletler daima deri üze
rine ısıtılarak basılmışlardır; eğer baskı 
altın varak olmadan yapılırsa buna "so
ğuk baskı" denir. 

Teknik. Başlangıcından bugüne kadar 
cilt yapımında baskı. kakma ve boyama 
teknikleri kullanılmıştır. Baskı tekniğin
de kalıpla ve küçük aletlerle yapılan iki 
çeşit uygulama vardır. Birincisinde mo
tifler kalıba oyularak (dişi) işlenirve bas
kı sonunda kabartma (erkek) olarak çık
maları sağlanır. Küçük motifler ise da
ha çok çekiçte vurularak çıkarılır. Kak
ma tekniğinde varak altın veya biraz da
ha kalın düz levha halindeki altın. kuv
vetli zamk sürülmüş deri üzerine konu
larak içi çukur. kenarları keskin yuvar
lak bir metal aletle vurulmak suretiyle 
deriye çakılır. Bu teknikle süslenmiş ör
neklerde altın kaldırıldığı zaman deride 
izinin kaldığı görülür. Boyama tekniği 

ise ezilerek sıvı haline getirilmiş olan va
rak altının fırça ile deri üzerine sürüi
mesi ve kuruduktan sonra mühre ile par
Iatılması şeklinde uygulanmıştır. '10/. yüz
yıldan itibaren gerek Osmanlı gerekse 
Memlük ciltlerinde altının yanı sıra mavi 
boya da kullanılmıştır; Timurlu ciltlerinde 
renklerin daha çeşitli olduğu görülür. 

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döne
minde Cilt. Anadolu Selçukluları ·na ait 
en erken cilt örneği XII. yüzyılın sonları-

na aittir. Bir Anadolu Selçuklu cilt kapa
ğında. gerek kendinden önceki ve son
raki Türk ciltleriyle. gerekse diğer islam 
ciltleriyle .bölümleri açısından farklılık 

görülmez. Fark cildin yapısından değil 

süsleme anlayışından ve bunun uygulan
masından gelmektedir. Selçuklu ciltle
riyle Selçuklu üslubunu sürdüren ciltler 
incelendiğinde süslemelerin zamanın ah
şap. çini. taş, maden ve minyatür sanat
larındaki motiflerle büyük bir paralellik 
gösterdiği görülür. Her islam cildi gibi 
Anadolu Selçuklu cildi de ön ve arka ka
paklar. mikleb. sırt, sertab ve iç kapak
tan oluşur. Kapaklar. Anadolu Selçuklu 
ciltlerinde ön ve arka kapaklar çok defa 
ayrı karakterde süslenmiştir. Mesela bi
rinin geometrik motifli, diğerinin rumili 
yahut şemseli veya şemseleri yuvarlak 
ve oval olarak farklı yapıldığı görülmek
tedir. Bunların yanında her iki kapağı 
aynı karakterde olan ciltler de bulun
maktadır. Selçuklu ciltlerinde kapakla
rın içleri. derinfn altın varak veya zermü
rekkep kullanmadan kabartma desen
lerle soğuk baskı tarzında süslenmesi 
sebebiyle kendine has bir özellik taşır. 
Bu süslemelerde, ağırlık rumilerde ol
mak üzere bitkisel ve geometrik bir mo
tif zenginliği görülür. Mikleb. Miklebler 
çok defa uzantısı oldukları arka kapak
lar tarzında süslenmişlerdir ; kapak tez
yinatıyla ilgisiz olanları da görülür. Mik
lebde. kapak şemselerine benzer şern
senin dışında en çok kullanılan tezyinat 
unsuru hilal ve mühr-i Süleyman'dır. Ay
rıca zemini tamamen örgü ve geçmeler
le doldurulmuş örnekler de bulunmak
tadır. Sırt. Selçuklu ciltlerinde sırt daima 
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düz ve yumuşaktır : kamburalı örnekle
re rastlanmaz. Sertab. İlk dönem sertab
larında tezyinat yoktur. Daha sonraları 
sade bir bezerne yapılmıştır: nadiren de 
yazılı olurlar. 

Cilrlerin Tezyinatı. Anadolu Selçuklu cilt
lerinde, Türk sanatının bütün kollarında 
kullanılmış olan motifterin hemen he
men tamamı aynen görülmektedir. Bu 
süsleme unsurlarının başlıca larını şöyle

ce sıralamak mümkündür: 1. Şemse. Cilt 
kapaklarında yaygın bir şekilde kullanı
lan ve daha çok rüml. hatayi ve geçme
lerden meydana gelen ışınlı güneş mo
tifı biçiminde tanımlanabilecek olan şern
selerde şu t ipoloji tesbit edilmektedir: 
Düz yuvarlak. 4 dilimli yuvarlak, 6 dilim
li yuvarlak. 8 dilim li yuvarlak. 1 O dilimli 
yuvarlak, 12 ve daha çok dilimli yuvar
lak, düz yuvarlak içinde mühr-i Süley
manlı. dilimli yuvarlak içinde mühr-i Sü
leymanlı. sade mühr-i Süleymanlı. yuvar
lak içinde 5-8-1 O - 12 koli u yıldızlı. 6 ka
palı kollu yıldızlı . 8 kapalı kollu yıldızlı. 

merkezi 8-1 O - 12 koli u yıldızlı ve tek ve
ya çok merkezli geometrik zeminli. rü
mili. hatayili, yuvarlaktan ovale geçişe 

hazırlıklı. düz- ince ova!, dilim li ova!. kla
siğe yakın oval. zencir-i saadetli. sekiz
gen. dikdörtgen. z. Rumi. Türk süsleme 
sanatlarının hemen her dalında eskiden 
beri kullanılan ve özellikle Anadolu Sel
çukluları tarafından çok sevilip gelişti 
rildiği için "Anadolu'ya ait" anlamındaki 
rümi adıyla anılan bu tezyinat unsuru. 
Orta Asya Türk sanatındaki hayvan fi
gürlerinden kaynaklanmaktadır. İslami
yet'in kabulünden sonra stilize edilerek 
hayvanı karakteri tamamen kaybedil 
miş ve soyut bir motif haline getirilmiş

tir (Akar-Keskiner. s. 179). Anadolu Sel
çuklu ciltlerinde rümiler kapakların dı
şında, içinde ve miktebierde zemini ta
mamen kaplarken zencireklerde, şern
se rtıerkezlerinde ve diğer tezyini unsur
lar arasında da uygulanmıştır. Bu tezyi
natın kullanıldığı en eski cilt 592 ( 1196) 
yılına aittir. XI I. yüzyılın sonlarında baş
layan bu uygulamanın Selçuklu üslübu 
içerisinde XV. yüzyılın ikinci yarısına ka
dar devam ettiği görülmektedir. 3. Geo
metrik süsleme. Türk ve Anadolu Selçuk
lu süslemelerinin en çok kullanılanı olan 
ve yaygın biçimde ·arabesk" adıyla anı

lan geometrik bezemelerin menşeinin 

Orta Asya Türk sanatına dayandığı bilin
mektedir (b k. Strzygowski , s. 31 -37) Ge
ometrik motifler ciltlerin muhtelif yer
lerinde mevzii olarak veya zemini kap-
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!ayan yıldız ağları şeklinde kullanılmış

tır. Başlangıcı ve sonu belli olmayan. çok 
karışık gibi göründüğü halde tam bir 
düzen ve ahenk gösteren bu yıldız ağla 

rının kainat düzenini. her şeyin üstünde 
olan ilahi iradeyi ve Allah'ın sonsuzluğu 

nu ifade ettiğine inanılınaktadır (Ögel. 
s. 124, 146). Selçuklu ve Selçuklu üstübu
nu sürdüren geometrik tezyinatlı ciltle
rin en eski örnekleri XII. yüzyılın ikinci 
yarısına. en yenileri ise XV. yüzyılın ikin
ci yarısına aittir. 4. Bitkisel süsleme. Di
ğerlerine göre daha az rastlanan bu süs
lemeye "hatayi" de denilmektedir. Çok 
defa aslı aniaşılamayacak derecede sti
lize edilerek kullanı lan bitkisel motifler 
Anadolu Selçukluları'nda oldukça sade 
görünümlüdür. Bu tezyinat Beylikler dö
neminde gelişmesini sürdürmüş, asıl 

zenginliğine ise Osmanlı sanatının kla
sik döneminde ulaşmıştır. Selçuklu cilt
lerinde daha çok kapak içlerinde kulla
midığı görülen bitkisel motiflere mikteb
de de rastlanır. En eski örnek XIII. yüz
yılın sonlarına ait olup miklebde ve rü
mi ile birlikte kullanılmıştır. 5. Geçme ve 
girift örgülü süsleme. Diğer Türk ciltleri
ne oranla Anadolu Selçuklu ciltlerinde 
daha çok görülen bir tezyinat girift ör
gü ve geçmelerdir. Çok değişik uygula
maları olan bu tezyinata şemse zeminin
de, bordür ve zencirekte, geometrik yıl
dız ağları arasında ve özellikle mikleble 
köşebentlerde rastlanır. 6. Yazılı süsle
me. Müslümanlığı kabullerinden sonra 
islam sanatının en büyük temsilcisi olan 
Türkler. diğer sanat kollarında olduğu 
gibi ciltçilikte de Kur'an yazısını tezyini 
bir unsur olarak görmüşler. özellikle sü
lüs, nesih, küfi yazıları şemselerin için
de, zencireklerde veya doğrudan köşe
bentlerde, sertabda. kapak içlerinde kul
lanmışlardır. 

Bu ana süslemelerin dışında nokta, 
balık pulu. gamalı haç. çarkıfelek, zen
cir-i saadet. hilal. gülçe, zikzak. bakiava 
dilimi. fırfır. güneş kursu gibi çeşitli mo
tifler de görülmektedir. 

Osmanlilar Döneminde Cilt. XV. Yüzyıl 

(Erken Dönem). XV. yüzyıl, Anadolu Sel
çuklu cildinden Osmanlı cildine geçiş dev
ridir. Osmanlı ciltlerinin ilk örnekleri Fa
tih Sultan Mehmed zamanından kalma
dır ve bunlarda Anadolu Selçuklu tesiri 
açıkça görülür. Ancak Fatih· in özel kü
tüphanesi için yazılan kitaplar hattıyla, 
tezhibiyle. cildiyle. hatta kağıdıyla Türk 
kitap sanatında o devre damgasını vu
ran başl ı başına bir üslüp oluşturarak 
yeni bir sanat çığırı açmışlardır. Fatih 

döneminin ciltleri Timurlular. Karako
yunlular, Akkoyunlular ve Memlükler'in 
son devirlerinde yapılanlarla benzerlik 
gösterirse de üslüpları farklıdır. Fatih 
devri Türk cildi için bir yükselme çağı
dır ve ilk ciltçilik teşkilatı da bu yüksel
ıneye paralel olarak ll. Bayezid zamanın
da kurulmuştur. Bu döneme ait ilk ör
neklerden birinin kapağında yer alan ka
bartma motifterin altınlanıp teberle ta
ranması suretiyle yapılmış 'süsler. o asır
da eşine başka bir millette rastlanma
yan sanat eseri niteliğinde ciltlerin mey
dana getirildiğini göstermektedir. Bu 
dönemde bazı kapak içierinin yapıtışın
da da değişik bir teknik uygu lanmıştır. 

Bu teknik dış kapağın zıddı bir renkte 
olah iç kapak derisinin boya veya altınla 
süslenmesidir. Ayrıca katı' tarzı iç ka
paklar da bulunmakta, ancak bunların 
Timurlu ve Safeviler'inkiler gibi çok renk
li olmayip zeminde bir veya iki renk ih
tiva ettikleri görülmektedir. Şemseler. 

yuvarlakianna da rastlanmakla birlikte 
çoğunlukla ovaldir. 

Bu devirde kahverenginin çeşitli ton
larındaki derilerin yanında kırmızı. viş

neçürüğü , mavi. mor. nefti. zeytünl. ta
hini ve siyah deriler de kullanılmıştır: 

bunların bazılarına özellikle iç kapaklar
da rastlanır. Ciltleri çoğunlukla üçlü yap
rak (seberg). gonca. ıtır yaprağı , bulut. te
pelik, penç, hatayı. ortabağ (agraf). tığ. ni
lüfer. gül ve rümi geçmeler süsler: man
zara. girift tezyinat ve canlı motifleri pek 
bulunmaz. XV. yüzyılda deriden başka 
lake ve kumaş ciltler de yapılmıştır. 

XVI. Yüzyıl (Klasik Dönem). XVI. yüzyıl. 
Osmanlı imparatorluğu 'nun her sahada 
olduğu gibi cilt sanatında da en muhte
şem çağı olmuş ve bu yönden de klasik 
dönem adını almıştır. Ciltteki bu geliş-

XVII I. yüzyı la ait rea list bitkisel mot if li bir ci lt 
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me biraz da XVI. yüzyılın başlarından iti
baren her renk deriyi üretebilen Osman
lı dericiliğinin gelişmesine bağlıdır. Belir
li üslüpların doğduğu bu dönemde tez
yinat İran ciltlerinin aksine bütün sat
hı kaplamaz. Alttan veya üstten ayırma 
şemselerle cilde sade bir güzellik veril
miştir. Bu asırda şemseler sadece oval
dir. XV. yüzyıl ciltlerinde olduğu gibi ka
bartma şemse ile köşebentlerin arası ço
ğunlukla boş bırakıldığı halde bazan bun
ların aralarının kabartma veya halkar 
tarzında motiflerle doldurulduğu mülem
ma· şemseler de yapılmıştır. Bu dönem
de meydana getirilen deri görünümlü 
kumaş ve kumaş görünümlü deri cilt ka
pakları özellikle dikkat çekicidir. Kapak 
içieri XV. yüzyıl geleneğini devam etti
rir. Bu asırda bordürler daha genişlemiş 
ve içlerine yuvarlak veya ova! kartuşlar 
konulmuştur. Süslemelerde XV. yüzyıl 

motifleri de kullanılmakla birlikte daha 
çok klasik devrin bütün sanat koliarına 
hakim olan stilize nar çiçeği, altılı çiçek, 
çintemani-bulut ve bilhassa tırtıllı yap
rak görülür. 

XVII. Yüzyıl. Bu dönemde imparator
luğun duraklamasına paralel biçimde 
diğer sanat kollarında olduğu gibi cilt
çilikte de bir duraklama hissedilir. Tek
nikte bir değişiklik yoktur: fakat gerek 
kompozisyonlarda gerekse motifterin iş
lenmesinde bariz bir gerileme görülmek
tedir. Kapakların bir kısmında köşebent 
ve bordürler kalkmış, şemseler dikdört
gen karakterli bir hal almışken bir kıs
mında da ova! şemseler yapılmış, kena
rına bordür yerine kalınca zencirek çekil
miştir. Klasik forma sadık kalan örnek
lerde ise sa"lbekler iyice büyüyerek köşe

bentlere yaklaşmıştır. Burada şemse ve 
köşebentlere işlenen motiflerle bordür
lerin motifleri arasında bir ahenksizlik 
mevcuttur. Bu asırda genel olarak işçilik
te de bir gerileme olduğu görülür. Fakat 
her şeye rağmen bu asrın cildi renk anla
yışı itibariyle asaletini muhafaza edebil
miş, altın ve muhtelif çiğ renkleri rastge
le kullanarak zevksizliğe düşmemiştir. 

XVIII. Yüzyıl. Bu asırda aradaki durak
lama devrinden sonra yine klasik devrin 

güzel örneklerine dönülmüş ve III. Ah
med zamanında ( 1703- ı 730), özellikle Sad
razam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'
nın teşvik ve desteğiyle çok güzel eser
ler meydana getirilmiştir. Bu dönemde 
klasik üslübun yanı sıra başka teknik 
ve üslüplarda da ciltler yapılmıştır. La
ke ciltler. XVI. yüzyılda bazı güzel örnek
leri görülen ve XVII. yüzyılda diğer cilt 
türleri gibi duraklama dönemi geçiren 
lake ciltler. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden 
itibaren bol ve çeşitli örnekleriyle tek
rar ortaya çıkmıştır. Bu cildin en büyük 
ustasının Ali Üsküdari olduğu kabul edi
lir. Realist motifli ciltler. Bunlar biri zer
duz, diğeri klasik teknikli- realist motifli 
olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. İkin
cisinde tarz klasik, motifler realisttir. 
Yekşah ciltler. Bu ciltlerde ise üslüp kla
sik olmakla birlikte teknik yenidir: XVIII. 
yüzyılın sonlarında ve XIX. yüzyılda zil
bahar süslemeli ciltler de bu teknikle 
yapılmıştır. Barok-rokoko ciltler. Bu as
rın ikinci yarısında Avrupa tesirli barok
rokoko motiflerle süslenmiş ciltler yapıl
maya başlanmıştır. Bu tarzda motifler 
deri üzerine fırça ile işlenmiştir. Bazı ör
neklerin zencireklerinde teberle yapılmış 
taramalar da bulunmaktadır. Genel ola
rak klasik devir cilt kapaklarında esas 
şema olan şemse ve köşebentler öne
mini korumuş, stilize süslemelerin yeri
ne realist çiçek ve yapraklar yapılmış, 
bazan da bunun aksi örnekler meydana 
getirilmiştir. 

XIX ve XX. Yüzyıl. XIX. yüzyılda klasik 
tarz deri kapak yapımı çok kötü örnek
lerle devam ederken XVIII. yüzyılın yek
şah ve barok- rokoko ciltleri daha fazla 
rağbet görmüştür. Bu yeni usullerin 
klasik üslüpla aralarındaki bağı tama
men kopardığı son devir Türk ciltleri için 
herhangi bir üslüp ve mektepten söz et
mek mümkün değildir. Cilt kapakların
daki süslemeler bazan eski Türk motif
leriyle yapılmış, çoğunlukla da Alman ve 
Fransız ciltlerinin etkisinde kalınmıştır. 
Bu son dönemde çok defa büyük pres
lerle modern aletler kullanılarak yapı
lan ciltlerde şu çeşitler görülmektedir: 
Deri aplike. deri röliyef, lake, yarım de-

CiLTCiLiK 

ri- cilt bezi, yarım deri- ebrulu veya ba
tikli, suni deri, kağıt kaplı. 
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