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Vak~flar Dergisi, Say~ : XII, Vak~flar Genel Müdürlü~ü Yay~n~,
Ankara 1978 in. 4, 432 S.
~imdiye kadar, belirli bir takvime ba~l~~olmadan ç~kan, özellikle ilk say~lar~~
ile Türk sanat ve kültür tarihine önemli katk~lar~~olan Vak~flar Dergisinin bu say~s~~
yeni bir düzen içinde ç~kmaktad~r. Eski düz, sade kapak görünümü yerine, çe~itli
konularda dört renkli foto~raf gösteren bir kapak kompozisyonu bulunmaktad~r.
~imdi Dergide yeralan makalelerin isimlerine ve gerekti~inde içeriklerine k~saca
göz atahm.
NE~ET ÇA~ATAY, 'Sultan Murat Hüdavendigâr Ad~na Düzenlenmi~~Bir Vakfiye'
(s. 7-14) adl~~yaz~s~nda, Sultan Murat Han'~n H. 772/M. 1371 tarihli bir vakfiyesini
yay~nlamaktad~r. Vakfiyenin orijinali Vak~flar Genel Müdürlü~ü ar~ivine hediye
edilmi~tir. Vakfiyenin foto~rafisi yan~nda sadele~tirilmi~~metin bulunmaktad~r.
A. SÜHEYL ÜNVER, 'XIV. inci As~rda Anadolu'da Selçuklular~n Ananesine Ba~l~~
Mezar Ta~lar~~Üzerine' (s. 15-27) adl~~yaz~s~nda yazar gördü~ü mezar ta~lar~ndaki
figür ve yaz~lardan sözetmektedir. Makalesinin bir ingilizce metnini de sunmaktad~r
(s. ~~7-20). Mezar ta~larmdan al~nm~~~çe~itli foto~raflar ve rekorstitüsyonlar konuyu
daha iyi ayd~nlatmaktad~r.
~BRAH~M ATE~'im '~am Ümeyye Camii' ve Vakfiyesi' (S. 27-90) adl~~makalesi konunun
gere~i, oldukça geni~~bir yer tutmaktad~r. Camiin mimari özelliklerinden bahsedilmi~,
plan ve foto~rafileri konulmu~tur, sonra 24 Zilhicce 1289 tarihli Ümeyye Camii'nin
Vakfiye Defteri, fotokopisi ve tercümesi yer almaktad~r. Bu makale, yeni ba~tan,
arapça metni bu defa okunabilir bir halde ve tercümesi bölümlenerek numaralanmak
suretiyle ele al~narak bir kitap halinde yaymlanabilir. Suriye ve özellikle ~am
hakk~nda ~ehircilik tarihi, meslekler ve bugün kaybolmu~~bir çok tarihi eser ve
nihayet tarihi topografya hakk~nda çok ayd~nlat~c~~malzemeler gün ~~~~~na ç~km~~~
olur.
IsmET KAyAo~~x'nun Turun~tay Vakfiyesi' (s. 9 ~~~~2) adl~~yaz~s~~Selçuk Vakfiyeleri dizisi içinde, daha önce yap~lm~~~çal~~malar dikkate al~narak yaz~lm~~t~r. Resimlerin daha büyük ve net olmalar~~arzu edilebilirdi.
ABDULICAD~R ~ENER `Edirne'de Süleyman Pa~a Vakfina Ait iki Berat' adl~~makalesi
XI. say~da yay~nlanan `Edirne'de Süleyman Pa~a Camii Vakfiyesi'ni bütünlemek
üzere haz~rlanm~~t~r. Beratlar~n latin alfabesi ile yay~n~~ve bunun yan~nda foto~raflar~~ verilmi~tir.
YILMAZ ONGE'nin 'Eski Türk Hamamlar~nda Ayd~nlatma' (s. 121-136) adl~~makalesi
bu konu üzerinde habitasyon yapan yazar~n; orijinal ve oldukça doyurucu bir
ara~t~rmas~d~r. Burada bugünkü Türkiye s~n~rlar~~içindeki hamamlar~~bahis konusu
olarak alan yazar, bunlardan halen i~leyen veya ba~ka maksatlarla kullamlanlardan
en belliba~l~lar~~üzerinde durmaktad~r. Resimler gayet iyi seçilmi~~olup konuyu
ayd~nlat~c~~nitelik ta~~maktad~r.
Benden C. XLIV, 13
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ORHAN CEZMI TuNçER'in 'Anadolu'nun ~lk Dört Selçuklu Kumandan~~ve Yapt~rd~~~~
(s. 137-163) adl~~yaz~s~, genel bir bilgi niteli~inde olup, konu
Yap~lar~n
mimari eserlerden al~nan birkaç foto~raf ve yay~nlanm~~~planlar~~içermektedir.
M. EROL YURDAKUL Ve MEHMET ÇAYIRDA~'III birlikte yay~na sunduklar~~
'Kayseri Erciyas Da~~~Eteklerinde Bulunan iki Türbe' (s. 163-178) adl~~makale ~eyh
~aban Türbesi ile Emin Çoban Turbesini konu almaktad~r. Bunlardan sonuncusunun
kitabesinin hem yaz~~ile ve hem de foto~rafla yay~n~~ sa~lanm~~t~r. Makale çe~itli
yönlerden al~nm~~~foto~raflar ve planlarla tamamlarunaktad~r.
FiLtz O~uz 'Selçuk Karakol - Yan~~Mescidi' adl~~makalesinde 1975 y~l~nda Vak~flar
taraf~ndan, restore edilme~e ba~lanan bu eserin, k~sa tarihçesini, mimari özelliklerini ve hafriyat raporunu sunmaktad~r. Kitabe hakk~nda 'Hafriyat s~ras~nda ele
geçen üç k~r~k parça birbirinin devam~~ olmakla beraber, tamamlanamad~~~ndan
dolay~~okunmas~~mümkün olamam~~t~r' denilmektedir. Ayr~ca Filiz O~uz makalesinin sonuna ingilizce bir özet koymu~tur. Mescidin 18 foto~raf~~ve rölöve - restorasyonu gösteren ~~o plan~~bulunmaktad~r.
YILDIZ OTÜKEN '~stanbul Son Devir Bizans Mimarisinde Cephe Süslemeleri' (S. 2 I 3233) adl~~incelemesinde kilise, manast~r ve saraylardaki süs unsurlar~n~n kullan~ld~~~~
yerler, hacimleri ve malzemeleri üzerinde durmaktad~r. Ayr~ca, Yunanistan ve
Bulgaristandaki mimari eserlerden de al~nm~~~hepsi 37 adet foto~raf bulunmaktad~r.
OmER YÖRÜKO~LU 'Çifte Minareli Medrese (Hatuniye) Hafriyat~' adl~~ yaz~s~nda
1976 y~l~nda yap~lan hafriyattan ve gün yüzüne ç~kar~lan kal~nt~lardan bahsetmektedir. ~~o adet foto~raf ve ayr~ca 2 plan~~yer almaktad~r.
AHMET YA~AR OCAK Zaviyeler (Dini, sosyal ve kültürel tarih aç~s~ndan bir
deneme)' (s. 247-270) adl~~makalesinde Anadolu'da Selçuklu ve Osmanl~~dönemleri
gibi uzun yüzy~llar~~kapsayan devrede, malzemenin henüz yetersizli~i yüzünden,
tarikat ve zaviyeler hakk~nda tam bilgi vermenin zor oldu~unu, fakat ana hatlariyle
bir taslak verildi~ini belirtmektedir (s. 259). Konuyu bir 'Giri~' ile 'I - Zaviye
Terimi ve Kaynaklar, II - ~slâm Ülkelerinde Zaviyeler, III - Anadolu Zaviyeleri,
IV - Zaviyelerin Kurulu~~ve Te~kilatlar~', ba~l~klar~~ alt~nda toplam~~, yaz~s~n~~bir
sonuç ve '1bn Battüta'n~n Anadoluda ziyaret etti~i zaviyelerin ziyaret s~ras~na göre
adlar~~ve yerleri' ile tamamlanmaktad~r. Türk din ve dü~ün tarihi aç~s~ndan de~erli
bir inceleme say~l~r.
~SMET B~NARK 'Türklerde Resim ve Minyatür Sanat~' adl~~makalesinde bu konuda
daha önce yaz~lm~~~bir çok ara~t~ rmalardan yararlanarak genel bir bilgi vermektedir.
Daha önce renkli olarak yay~ nlanan birçok minyatür, siyah - beyaz olarak tekrar
yay~nlanm~~t~r.
SABIHA AKER 'Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzy~lda Meraga'da
Yap~lm~~~Vak~f Kur'an Cüzleri' (s. 291-328) adl~~makalesi Türk Tezhip sanat~n~~ tan~tma
yönünden oldukça yararl~d~r. 51 adet yaz~~ve tezhip örne~ini ne yaz~k ki orijinal
renkli de~il, siyah - beyaz olarak görmekteyiz. Vak~flar Ar~iv ve Yay~n Dairesinin
ayn~~çal~~may~, belki biraz geni~letmek suretiyle, yay~nlar~~aras~nda renkli olarak
yeniden yay~nlanmas~n~~ümit edebiliriz.
IsA SALmAN'~n 'Hattat ve Tezhipçi Ni~aburlu ~ah Mahmut' (s. 329-334) adl~~makalesi
AHMET HAMDI KARABACAK taraf~ndan Irak'ta yay~ nlanan bir Sanat ve Arkeoloji
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dergisi olan 'Sumer' Dergisinden (Vol. XXXIII, no. ~~, 1977) al~narak dilimize
çevrilmi~tir. Sonunda 7 adet yaz~~örne~i bulunmaktad~r.
Vak~flar Dergisi (say~~XII) nin son k~s~mlar~nda ~u makale ve derlemeler yer
almaktad~ r:
MAHMUT GÜNDÜZ, 'Matbaan~n Tarihçesi ve ~lk Kur'an-t Kerim Basmalar~' (s. 335350) dipnotsuz.
ATILLÂ ÇETIN 'Ar~iv Terimleri ve Deyimleri' (s. 351-394) Burada kar~~l~~~~bul~~nabilen terimlerin ~ngilizce ve Frans~zcalar~~ da yaz~lm~~t~r. Çe~itli ar~iv belgelerinden
al~nm~~~örneklerin foto~raflar~~eklenmi~tir.
AL~~ARSLAN AYDIN `Be~eri Münasebetler' (s• 395-4 I I )
HÜSEYIN ATAY 'Dini Meseleler' (s. 413-424) ~slam dini aç~s~ndan vak~f ve hukukçular~n görü~leri ile ahlak konusu i~lenmektedir.
Vak~flar Dergisi'nin bundan sonraki say~lar~n~n, alan ara~t~rmalar~n~n d~~~na
ç~kmadan, gelene~e uyarak daha çok bilimsel yaz~larla yay~n~n~~sürdürmesini ümit
eder, yöneticilerine ba~ar~ lar dileriz.
ISMET KAYAO~LU

