~UMNU'DA TÜRK HATTATLARI VE ESERLERI
Ord. Prof. Dr. A. SCHEYL ONVER
~umnu ve havalisi Romeli'nde büyük ve yerli Türk halk~~ en çok olan
bir ilimiz. Kültürümüz noktas~ndan da bütün incelikleriyle bugün de ele
al~nma~a lay~k bir yer... ~ehir ve varo~lar~, yak~ n ve uzak ilçeleri
noktas~ndan da önemli. Sonra ~umnu tarihimiz boyunca s~ hhi ve idari
te~kilat~~dolay~s~yla askeri bir merkez... Kamil Kepecio~lu'nun incelemelerine göre çok zengin vesikalara mâlik bulunuyoruz.
Sonra ~ehrin camileri, mescidleri, tekyeleri, bir kültür merkezimiz olan
kütüphanesi; bilhassa üzerlerinde, birer birer eserleriyle birlikte durdu~umuz hattatlar~, müzehhipleri, mücellidleri ve bunlar~n çar~~lar~~çok geni~~bir
te~kilâta sahip 2..
Romeli'nde adâletimiz sayesinde alt~~buçuk as~rl~k kültürel hayat~ m~zda oralar~~ne kadar benimsedi~imiz ve ihmal etmedi~imiz ar~iv kay~ tlar~nda
en ufak ayr~nt~lar~na kadar yer alm~~t~ r. Bunlar her zeman arad~~~=
nisbette bulunur. Rumeli'nde medeniyetimizin izleri hala vard~r. Adetlerimiz, sosyal çal~~malar~ m~z t~ bbi ve mistik folklorumuz çok zengindir.
Bugün vesikalar~m~z bize çok önemli bilgiler veriyor. Fakat bu
raporumuz esaslar~~ ~imdiye kadar, zaman~ m~zda da oldu~u gibi hiç ele
al~nmam~~. Osmanl~-Türk imparatorlu~unun ~slam dininin kitab~~ olan
Kur'an ihtiyaçlar~n~~ ~umnu dikkate de~er bir te~kilâtla temin etmesi
noktas~ndan yaln~z bunun üzerinde durabilece~iz 3. Di~er hususlar~n~~
yaz~ m~za alm~yaca~~z 4 .
1 Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda 13-18 A~ustos 1979 da "Quatiri&ne Congr6
internationale des €tudes du sud-est Europeen" de tebli~~edilmi~tir.
2 Bütün bunlar için Istanbul'da Süleymaniye Kütüphanesinde Dr. Süheyl ünver Türk
Kültür Tarihi Ar~ivinide ~umnu dosyas~ na her zaman ba~vurulabilir. Bu arada Romeli'nde
b~ rakt~~~ = eserlerimiz üzerine Kamil Kepecio~lu defterlerini incelemek laz~ md~ r.
3 Imparatorlu~umuzun Kur'an ihtiyac~~ yaln~z ~umnu de~il Erzurum, Safranbolu,
Amasya, Afyon, Edirne, ~sparta, Tokat, Larende, Kastamonu, Bolu ve ~üphesiz en fazla
Istanbul'da yüzlerce hattat~ n yazd~ klar~~ ~aheserlerle kar~~ lanmaktayd~. Ama bunlar aras~ nda
~umnu en önemli yeri al~ r. Matbaan~ n memleketimize bundan 250 y~ l önce gelmesinden beri de
Kur'an-~~ Kerim yazmalar~~ yan~ nda Tablar~~ menedilmi~tir. Bunun tarihi ~~ ~~ asra
ula~maktad~ r.
~umnu civanyla bir
4 1286 (1869) tarihli Tuna Vilayeti salnamesi'ne göre
sanca~~ m~ zd~ r ve mutasarr~ fl~ ktir. Hududu içinde 4.0 büyük cami ve mescit, 5 büyük hamam, 34
koltuk meyhane, 2 Ko~u~lu karakol, ~~ telgralhane, ~~ hastahane, ~~ memleket meydan saati, 6
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~ehir mahalleleri ve köylerin isimleri üzerinde de durduk. Bunlar~n
Romeli'ye ait çok zengin bilgileri içine alan Ba~~vekalet Ar~ivi'mizde bütün
te~kilatlyla ayr~ nt~l~~mevcut olmas~, bu kaynaklar~~herhalde böyle perakende
çal~~malar~ m~z gün ~~~~~ na ula~t~ racakt~r. Evliya Çelebi'nin ~umnu'su da
~ehirde bilhassa hattat olan ince zevk sahibi Halil ~erif Pa~a camii ve imaret
te~kilat~, kütüphanesi adeta as~ rlar boyu kültür tarihimizi
zenginle~tirmektedir. Bunlarla ~ahsi dostum Bulgar müste~riklerinden aziz
"Boris Nedkor bilhassa ilgilenmi~~ve kitapl~~~ nda bulunan türkçe, arapça,
farsça yazma kitaplar~ m~z~~ itina göstererek Sofya'daki Kültür Merkezi'ne
nakledildiklerini ve üzerlerinde çal~~~ld~~~ n~, hükümetimizin davetlisi olarak
Türkiyemizi ziyaretlefindeki devaml~~temas~m~zda kendilerinden ö~renmi~tim. Aram~zdan ayr~lmas~ndan çok üzgünüz. Haoras~n~~ bu kadarc~ k
olarak taziz etme~i bir borç sayar~m. Keza ~umnu'lu üstad Osman
Keskio~lu'ndan ve e~siz Diyanet ~~leri Ba~kan~m~z Tevfik Gerçeker de,
bizzat resmini ç~kard~~~~bir ~umnu Kur'an-~~Kerimini bize tan~ tt~.
Kendisine te~ekkür ederiz.
~umnu Hattatl~~~~
~umnu güzel yaz~~ ekolünün iki devresi vard~r. XIX. as~rdan önce
Kur'an-~~Kerim istinsah~ nda ve bunlar~~ Osmanl~~ imparatorlu~unun yak~n
ve uzak illerine sipari~~üzerine gönderilen mükemmel tezhibli ve nefis ciltli
nüshalar~ n hattatlar~~ ve bunlar~n kronolojisi yaln~z yazd~klar~~eserlerden
tesbit olunabilir. Fakat bunlar~ n hiçbiri toplu olarak bir yerde tesbit
olunamad~~~ ndan dünya yüzünde ~ark ve garbda da~~lanlar~n, ~umnu'da
yaz~lanlar~ n gösterilebilmesi bizim için mümkün olamam~~t~ r.
Bir de Adli Sultan Mahmud'un Rumeli'ye, ilk Rus istilas~~ tahribat~ n~~
tefti~~ve halk~n maneviyat~n~~düzeltme maksad~yla seyahati s~ras~nda (sene
8o8 - 1839) u~rad~~~~ ~umnu'da, kendi de hattat oldu~undan burada
Kur'an yazanlar~n gayretini görmü~, halk~n ve hattatlar~ n iste~i üzerine
Istanbul'daki birinci s~ n~f hattatlardan ~brahim ~evki'yi gönderdikten
sonra yaz~larda beklenen üstünlük temin edilmi~ tir. Bu devre eserlerinden
mümkün olabilenleri son yar~ m as~ rl~ k ara~ t~ rmam~zda görebilmi~izdir.
Yaln~z bu devre bile beklenenin üstünde çok zengindir. Ancak bundan
bir özet takdim edebilece~iz.
medresesiyle imaret, 2 2 mektep, 6 kilise havra ve manast~ r ve türbeleriyle ~~ o tekke... Kamil
Kepecio~luna göre yaln~z ~umnu'da 27 cami, 9 tekke ve zaviye, 2 ~ehir hamam~ , 5 den fazla
tarihi kitabeleriyle çe~me, köprü, t ta~han ve say~lam~yacak derecede çok vak~f tesisler bu arada
yer almaktad~ r.

O. F. Sa~lam K.
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2 - ~umnu'nun nefis yaz~da de~erli üstadlar~ ndan Hasan A~iki neshi ile,

~umnu Tezhib ekolu usulunce süslu Kur'an ba~~sahifesi (1254-1838).
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3 — Yine Hattat Osman ~evki talebesinden Hasan A~iki
di~er bir Kur'an~ nda imzas~~ (1254-1838)
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4.— ~umnu'nun yerel ve nefis tezhibi ile kabiçi alt~nl~~ bir buket, ayni Kur'anda
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5 — Hattat Hasan A~iki'nin de~erli imzas~~ (1254-1838)
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Ibrahim ~evki bir ara Silistre'de epi hattat yeti~tirmi~tir. Ancak
~umnu' faaliyeti hakk~nda bir yerde kay~tl~~bilgi elde edemedik. 1210 -1233
(1795 - 1818) tarihleri aras~nda yazd~~~~mükemmel eserlerini görebildik.
Ibrahim ~evki Efendinin ö~rencilerinden Süleyman Vehbi de epi
hattat yeti~tirmi~tir. O~rencilerini eserlerin ketebe'lerinden ö~reniyoruz.
Bu iki üstad~n yaz~~~ivelennde bir keskinlik vard~r. Ancak yazdiklanndan Kur'an'lann haricinde, celi levhalar~ ndan görmek mümkün olmad~.
Bunlardan gördüklerimizin hattatlar~ndan ~öyle bir liste takdim
edebiliriz.
Ahmed Refik. ~umnulu. Sene I 267-1268 ( 85 I -1852). Kur'an. ~~ 266
(185o) tarihli bir di~erini gördük. Ahmed Zarifi talebesindendir.
—Ahmed Zarifi. Topçu Ahmed ~ükrü ö~rencisi. Ahmed Refik,
~umnulu ~aban ve yine oral~~Ahmed Fuad'~~ yeti~tirmi~tir. Bunlar~n birer
Kur'an'~~vard~r. Tarihleri 1283 (1866) ve 1292 (1875)..
Hafiz Osman Nazifi, 1276 (1859). üstad~~Ömer Vehbidir.
Hafiz osman As~m. 1291 (1874). üstad~~ Hac~~ Hafiz Ahmed
Nazifi'dir.
Mehmed Nuri (~umnulu) 1261 (1845). üstad~~ Hüseyin Vehbi.
Mehmed Nuri'nin birkaç Kur'an'~n~~ daha görebildik. Bir de "Delâil"i
görüldü. 1262 (1846) tarihli di~er bir Kur'an'da 1256 (1840) tarihli bir
Kur'an'~na 1967 de Ankara'da 3000 Tl istediler. 1274 (1857) tarihli bir
Kur'an'~n~~ üstad Tevfik Gerçeker görmü~ler, bildirdiler.
—Abdurrahman. ~umnulu. Bir eserini gören hat~rl~yor.
Hafiz Mustafa ~evki. 1262 (1846). Hocas~~Mehmed Said Tab'l dir.
1270 (1854) tarihli di~er birini de gördük. Bir ara Istanbul'a gelerek
Kad~asker Mustafa Izzet Efendi'den feyz alm~~t~ r. ~umnu tezhibli bir En'am
nüshas~n~~gördük.
Köse Imam. Bir eserini Baha Ersin görmü~.
Topçu Ahmed ~ükrü. Ostad~~ ~aban Re~ad. 1273 (1856) tarihli
Kur'an'~~ var.
Hasan A~iki. ~umnulu. estadi Osman ~evki.. 1254 (1838) tarihli
çok temiz Kur'an'~~ve 1256 (1840) tarihli Mevlid'i görülmü~tür.
—Hüseyin Vassaf. ~umnulu. Ahmed ~ükrü talebesinden. Çok say~da
Kur'an-1 Kerim yazm~~t~r. ~~oo tanedir.
Hac~~Hüseyin Hamdi. ~umnulu. üstadi, Hattat Ismail Zühdü. 1248
(1832) tarihli Kur'an'~~ görüldü.
Osman Nuri, ~umnulu. 1296 (1879) da hayatta. üstadi Hüseyin
Hilmi.
Miden C. XLVII, 3
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Ali Osman Hilmi. 1271 (1854) tarihli büyük k~ t'ada Kur'an'~ ndan
ba~ka epey yaz~lar~~ var.
~ brahim Nam~ k. Üstad~~ Mustafa R~fat. Küçük k~ t'ada 1277 (186o)
tarihli Kur'an'~~ görüldü.
—Haf~z Mehmed H~fz~, ~umnulu. Bir Kur'an'~~ görüldü. Üstad~~ Hac~~
Hüseyin Hamdi.
Ibrahim Edhem, ~umnulu. Day~s~~ Mehmed ~erirden yaz~~ ö~renmi~. 25 Kur'an yazm~~t~ r. Çok ya~am~~ t~ r.
~smail ~evki. Üstad~~ Süleyman Vehbi. 1263 (1847) tarihli bir
Kur'an'~ n~~ Tokat'ta gördüm.
—Salih Naili. Haf~z. Ali Ulvi'nin ö~rencisi. 1273 (1856) tarihli bir
Kur'an'~~ Istanbul Üniversite Kütüphanesi A. 6647 de.
Hasan R~za. Üstad~~ Hac~~ Mehmed ~evki. 1275 (1858) tarihli
Kur'an'~~ Nafiz Pa~a Ktp. N. 15 de.
Mehmed Nureddin. 1241 (1825) tarihli Kur'an'~~ Topkap~~ Saray~~
Hazine K. N. 3 de.. ~umnu sakinlerinden..
— Mehmed Ali Ulvi. Ismail ~evki'nin talebesinden. ~~ 238 (1822) tarihli
Kur'an'~~ Nafiz Pa~a N. 6 da..
—Haf~z Ali Hamdi. 1255 (1839) tarihli 50. Kur'an'~.. Mehmed isimli
Bir tezhibçinin 1262 (1846) tarihli eseridir.
Hasan A~ki. 1254 (1838) tarihli bir "Delairi görüldü. Üstad~~ Haf~z
Osman ~evki.
Hüseyin Hâmid (Haf~z). 1276 (1859) tarihli 37. Kur'an'~. üstad~~
Terlikçi Mehmed Said Tab'i'dir.
~smail Besim. 1275 (1858) tarihli Kur'an. Hafiz Ahmed Nazifi
talebesinden. 1277 (186o) da ufak boyda Hizbü'l-Bahri'ye ait bir eseri
görüldü.
Hafiz Osman Ra~id, 1246 (1830) tarihli Kur'an'~~ var. Süleyman
Vehbi ö~rencisi.
Ahmed Fuad. 1292 (1875) tarihli Kur'an'~, Üniversite Kütüphanesi
A. 6591
~aban ~umnuludur. Yaz~~ hocas~~ Ahmed Zarifi'dir. Ufak bir
Kur'an'~ n~~ gördük.
Hafiz Ahmed Nâib. Silistrelidir. ~umnulu Abdurrahman Tevfik
ö~rencilerindendir. 1261 (1845) tarihli Kur'an'~ n~~ gördük.
Hasan Aman. 1260 (1844) tarihli Kur'am var. Üstad~~ Hüseyin
Vehbi'dir.
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~umnu Tezhibi ve Ciltçili~i
Yaz~~ ve süsleme san'at~m~z üzerine, bulunduklar~~ ve ya~ad~ klar~~
~umnu'da bir ekol yaratan ve en az~ ndan iki as~r bunu ya~atan, k~smen
isimlerini ö~renemedi~imiz sanatkârlar kendi olgun usulleriyle dikkate,
de~er eserler vermi~lerdir. Bunlar~ n yapt~ klar~ na "~umnu i~i" derler.
Ciltlerinde bile zilbahar tarz~n~~benimsemi~lerdir.
Bunu tarif güçtür. Bunlar~~ bulunduklar~~ yerde görme~e dikkat
olunursa bunun verece~i al~~ kanl~ kla ay~ rabilmek mümkündür. ~umnu
i~lerini biz hattatlar~n ~umnu'lu veya ~umnu'da bulunmalar~~ kayd~ n~~
koymalar~ ndan bulabiliyoruz.
Bunlar~ n en mühimlerini hususi ellerde ve birkaç~n~~ müze ve kütüphanelerimizde bulabildik. Bunlardan sanatkârlarm~ n, bilhassa sahifelerinin
alt~n cetvellerini titizlikle haz~ rlayan cetvelke~~denen ince çal~~an ustalar~ n
mahâretlerini bilhassa belirtmek lâz~ md~ r.
Tezhipçilerinde bilhassa tarihi klasik yoldan ziyade garb~ n rökoko
süslemelerinin yap~la yap~la bize mahsus karma örnekler esast~r; Ikin
bunlar çok çe~itli ve de~i~iktir. I~in ince sanat taraf~~ da buradad~ r.
Bu çe~it Kur'anlar~~ ve süslemeleri çok gören kolleksiyon sahiplerinden
Baha Ersin ~umnu i~leri ve de~erlerini iyi bilenlerdendi. Eskiden normal
fiyatlarla bulunabilirse sat~ n al~ nabilen bu eserler tahminin üstünde
yükselmi~tir.
~umnu'da bu sanatkârlar~n bulunduklar~~ çar~~da pek çok say~da
dükkanlar~~ varm~~ . 6o kadar tahmin ediliyor. Hattatlar Kur'anlar~~
evlerinde, kö~elerinde itina ile yazarlar ve buradaki sanatkârlar, bunlar~~
idare edenlerce taksim olunurmu~. Burada bir günde muhtelif hattatlar tam
bir buçuk Kur'an yani goo sahife kadar yazarlar ve bunlar~~ cetvelciler ve
tezhibçilere ve sonra ciltçilerine verirlermi~.
Bunlar haz~ rlan~ nca cetvelleri tezhib ve noktalar~~ zaruri i~aretleriyle
tamamlan~ nca ciltletilir ve bunlar, buna memur birisiyle kat~ r s~ rt~ na
yüklenerek pazarlama yeri olan Istanbul'a getirilir. Vezir Han~ 'nda bunlar~~
bekleyenlere tevdi edilir, yap~lan sipayri~~üzerine getirilen bu Kur'anlar~n
bedelleri ödenir.
Buna kar~~l~ k ~umnu'da bulunm~yacak yeni istenenler için lâz~ m gelen,
âharl~~ yahut daha ucuz olsun, kendilerinin temin edecekleri Kur'an
ka~~ tlar~, kalemler, cetveller, sir âletler dedi~imiz avadanl~ klar, siyah is
mürekkepleri, k~ rm~z~~mürekkepler, çe~itli ka~~ tlar, cilt için deriler ve sâire
sat~n al~narak götürülür; bu yeni malzemeyle bu i~ler yürütülür. Yaln~z
buradan cilt derisi götürmezler; zira ~umnu'da bunun âlâs~~ ç~ kar.
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Ne yaz~ k ki bütün bunlar her i~imizde oldu~u gibi ~ifahi olarak
yürütülmü~, elimize yaz~l~~ bir defter veya not geçmemi~ tir. Baz~~ Kur'an-~~
kerlmlerdeki fiyat farklar~~ yazan ve imzas~ n~~ atan hattata göre de~i~ir.
Meselâ: Ahmed yaz~s~yla olan 120 kuru~~ise Mehmed Efendinin büyükçe
olan~~ 150 kuru~a gidiyor.
Yeni sipari~ ler için bunlardan örnek sahifeler ve ayr~ca tezhiplerine
örnekler gösterilirmi~~ki bunlardan kitapç~~ Râif Bey'den elde edebildi~imiz
bir kaç örne~i misal olarak gösterebiliriz.
Yine teessürle bildiririz ki biraz da olgun sanatkârlarm~ n itinalar~ ndan
ve elden ele süslenmesi dola~m~~~olanlar~ nkinde oldu~u gibi tezhipçilerinin
isimlerini bilemiyoruz. Bunlar~ n ço~u kollektifçal~~m~~lard~ r. Istanbul'da da
böyle olmas~ ndan anl~yoruz.
~umnu'da hattatlar ve mücellidler çar~~s~ nda çal~~an ~~ 255 (1839)de Ali
Hamdi yaz~s~yla Kur'an'~~ tezhib eden Mehmed isimli bir sanatkârm ismini
verebiliyoruz.

