Çeviriler:

MACARISTAN MILLI MÜZESI'N DEKI
TÜRK SANAT ESERLERI*
Çeviren
YA~AR YeCEL
Osmanl~~ egemenli~i, Macar halk~ n~ n ya~ant~s~ nda XVI. ve XVII.
yüzy~ llar~n büyük bir k~sm~ n~~ kapsayan, gayet belirgin bir tarihi dönemi
olu~turur.
Macar toplumunun tarih öncesi dönemlerine ait olarak yürütülen
ara~t~ rmalara paralel olarak, Osmanl~~ fatihlerin tarihi, konu~ tuklar~~dil, örf
ve âdetleri gayet canl~~ bir bilimsel ilgi uyand~ rm~~t~ r. Bütün bunlar,
Macaristan'da yaz~ lm~~~Türkçe kaynaklar üzerinde ara~ t~ rmalar~ n bir
buçuk yüzy~l kadar gerilere gitti~ini izah etmektedir.
Buna kar~~l~k bu dönemin arkeoloji ve sanat zenginlikleri, geçmi~~
aç~s~ ndan, metodik ara~t~ rmalara ve incelemelere konu olu~turmam~~ t~ r.
Ancak son on y~lda bu zenginlikleri toparlama çal~~malar~ na giri~ilmi~tir. Bu
nedenle, Macar Milli Koleksiyonunda, ki ülkenin en zenginidir, Türklere
ait süsleme sanatlar~ n~ n nispeten mütevazi malzemelerle temsil edilebilmi~~
olmas~ n~ n nedeni kolayca anla~~lmaktad~r.
Müzedeki envantere göre belli yörelere ait olduklar~~ belirlenen e~yalar,
ço~unlukla onlar~ n bulunmalar~ na ili~kin sarih aç~ klamalardan yoksundurlar ve sonuç olarak birbirinden ayr~~ ve ilgisiz buluntulard~ r. Ço~unlukla eski
özel koleksiyoncular~ n yapt~ klar~~ ara~ t~ rmalardan kaynaklanmaktad~ rlar,
ya da hibe edilmi~~ve sat~ n al~ nm~~~e~yalard~ r.
Son y~llarda, Macar Milli Müzesi'nin Türk eserleri koleksiyonu
zenginle~mi~~bulunmaktad~ r. Bunun nedeni de yap~lan metodik kaz~lar ve
Türk çömlekcilik ve kazanc~l~ k sanat~n~ n k~ymetli tan~ klar~~ olan seramik ve
bak~ r e~yalar~ n ortaya ç~ kar~l~~~d~ r.
Türklerin Macaristan'daki varl~ klar~ n~ n ba~lang~c~~olan XVI. yüzy~l~ n
ortalar~ na do~ru, Macar topraklar~ n~ n aras~ nda olan Balkan Yar~ madas~ na
* Geza Feher, l'Artisanat sous La Domination Ottomane en Hongrie. Budape~te, 1975.
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uzun süredir yerle~mi~~bulunan Osmanl~~ fatihler, yaln~zca örf ve
âdetlerinden ibaret olmayan fakat kendi mutfak sanatlar~ n~~ da kapsayan,
ayr~ca günlük kullan~m e~yalannda Islami süsleme sanatlar~n~~ da içeren,
kendi ya~am biçimlerini Macar halk~n~n ya~ant~s~na dahil etmi~lerdir.
Bu e~ya biçim!erinin ve bu tür süslemelerin, özellikle 13alkanl~~
zanaatkârlann etkisi alt~nda, bir miktar de~i~ikli~e u~rad~ klar~n~~ ve yeni
baz~~ nüanslarla zenginle~tiklerini hepimiz biliyoruz. Bu zanaatkârl~k ürünü
olan e~yalar, Macaristan'a bütün bu eklemelerle dolu olarak intikal etmi~tir.
~u an için, Macaristan'daki Islam sanat~n~~ hangi yeni unsurlar~n ve
hangi yeni motiflerin etkiledi~ini kesin olarak söylemeye yapt~~~m~z
ara~t~ rmalar imkân vermemektedir ve ayr~ca o zamana kadar kullan~lan
sofra tak~mlar~n~ n imalinde uygulanan yöntemlerin, Türk zanaatkârlar
taraf~ndan bilinip bilinmediklerini de tespit edememi~~bulunuyoruz.
Bununla birlikte, Osmanl~~ fethinin en kuzey topraklar~nda bulunan
e~yalar, bütün ilginçliklerini korumaktad~rlar ve onlar milletleraras~~Islam
incelemelerine yeni unsurlar ilave etme özelli~indedirler; bundan önceki
sorunlara dayanarak bilim bunlardan da ba~~ms~z olarak kesin cevap
getirecektir. Macar Milli Müzesi, belki de kendi türlerinde tek olan birçok
karakteristik e~yaya sahip bulunmaktad~ r. Bu eser okurlara bu e~yalar~~
tan~ tmak ve göstermek üzere kaleme al~nm~~t~ r.
ÇADIR
Zengin i~lemelerle bezenmi~~olan bu bez çad~ r, Macar Milli Müzesi'nde
"Ülkenin fethinden, 1849 y~llar~ na dek Macaristan'~ n Tarihi" ba~l~~~~
alt~nda sergilenen (P ~~. 1-Il) Türk koleksiyonun en gösteri~li ve en önemli
dokuma e~yas~~ olarak görünmektedir. Bu bez çad~ nn kökeni tart~~mal~~ bir
sorundur. Gelene~e göre, Louis de Baden Türklerden (1686) y~l~nda Buda
kentini geri al~ rken sava~~ganimeti olarak alm~~t~r. Sonradan ise Prens
François II Raköczi'ye ( ~~ 705-17 ) hediye olarak vermi~ tir.
Kendi döneminin ürünleri ve yap~ tlar~~aras~nda, e~siz bir yer i~gal eden
bu çad~ r iki yönden; yaln~zca Macarlar aç~s~ndan de~il, fakat milletleraras~~
aç~dan da, ilgi çekmektedir.
Süslemelerdeki soylu yal~ nl~k, bu süslemelerin tasar~m~, süsleme
motiflerinin ahenkli ve belirgin konum biçimleri bu bez çad~n, di~er Türk
çad~rlar~n~ n aras~nda en gözde ve de~erli olarak s~mfland~rmaktad~ r.
Çad~nn üst k~sm~~ kesik bir tavandan olu~maktad~r ve topra~a
saplanm~~~ 2 kaz~k üzerine oturmaktad~ r ve e~ik durumda 2 bez duvar
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yüzünden olu~maktad~r. Kal~n çad~r bir kere kuruldu~unda, 600 cm.
uzunlu~unda ve 400 cm. geni~li~inde olmaktad~r. Kap~~olarak kullan~lan
bez duvar yüzü, zaman~n ak~~~nda kaybolmu~tur. Çad~r' kurmak için,
topra~a kaz~k dikilmektedir. Bu kaz~klann aras~ndaki uzakl~k 325 cm.
dolay~ndad~r. Kaz~klar aras~ndaki bez çat~n~n gerilmesi için, bak~r ile
çevrelenmi~~deliklerden faydalanarak üst k~s~m bu kaz~klann üstüne
as~lmaktad~r. Yandaki ilikleme noktalar~~ve delikleri örtmek için, dam~n alt
k~sm~na boylu boyunca, 26 cm. geni~li~inde bir ~erit dikey olarak
tak~lmaktad~r. Bez çad~r~n tavan~n~n alt k~sm~nda, bir çe~it küçük boy tahta
çubuklar, çad~nn bez duvarlar~n~n üst k~sm~na do~ru çevrilmi~~biçimde
ba~l~~bulunuyorlard~~ve bak~r ayaklar üstünde halatlarla ba~lanm~~~idiler.
Kö~elerinin aç~lar~n~~olu~turan sütunlar aras~nda yedi ila sekiz dü~melik yer
görülebilir. Yan bez duvarlar~n önü kesilmi~tir. Amac~~giri~e imkân
sa~lamakt~r. go x 8 cm. boyutunda bir üst bez duvar çad~nn orta k~sm~na
dü~mektedir, tavana tahta bir takoz ve bir halat dü~ümü ile ba~lanm~~~
bulunmaktad~r. Çad~r iki kat bezden olu~maktad~r. Birinci kat bez
k~rm~z~d~r, di~eri ise ye~ildir. Renkli süsleme nak~~lan çad~r bezinin d~~~n~~
kaplamaktad~r. Çok oyuklu çemberler halinde birle~tirilmi~~ve sütun
halindeki (2 Motif) bezden çad~nn üst k~sm~nda ve yan duvarlarmda
tekrarlanm~~~olarak görünmektedir. Çiçeklerle yap~lm~~~bir süsleme motifi,
bu bölümlerin aras~nda olan alan~~doldurmaktad~r (Pl. II). Çad~r bezinin
üstünde hafif bir düzey belirsiz biçimde mantarlan resmetmektedir. Geri
kalan k~s~mda tam tersine stilize edilmi~~do~al çiçekler taklit edilmeye
çal~~~lm~~t~r: Karanfiller, güller, lâleler ki bunlar asl~ nda Macar Halk
süsleme sanat~n~n tercih etti~i temalard~r ve bu ~ekilde bütün zevk zenginli~i
ile görünmektedirler. Çad~rm kararm~~~bezi o günkü canl~~renklerin ancak
zay~f bir görünümünü vermektedir.
Be~~Türk çad~ n, Macar koleksiyonlar~ ndan kaynaklanmaktad~r.
Fraknö ~atosunda, Pâl Esterhâzy'nin sahibi oldu~u çad~r, XVII. yüzy~lda
Türklerden, Ersekûjvâr (Nov Zâmky, Slovakya)da al~nm~~t~. Söz konusu
olan çad~r Milli Müzede olamn büyüldü~ünde olup (625 cm. uzunluk, 400 cm.)
geni~liktedir. ()dön Batthyâny-Strattman bu çad~rlardan bir ba~kas~na
sahip idi. Bu çad~ r daha büyükçe olup (goo x 700 cm.) ve (280 x 220 cm.)
boyutunda da bir penceresi vard~~ve Körmend ~atosunda muhafaza
edilmekte idi ve ad~~geçen prens ayr~ca 580 cm. çap~ nda ve (Oba) diye
adland~r~lan ve ötekilerden tamamen farkl~~bir çad~ra daha sahipti. Fraknö,
bunlara benzer ve son derece basit ve daha küçük boyutlarda olan ba~ka bir
çad~r' da muhafaza etmektedir. Viyana, Münih, Dresten, Karlsruhe ve

560

YA~AR YCCEL

Krakovi koleksiyonlannda bulunan ve muhafaza edilen çad~rlar k~smen
Macaristan sava~lanndan arta kalan ve intikal eden çad~rlard~r.
Münih müzesinde muhafaza edilen çad~nn, daha çok Ikinci Mohaç
Sava~~~olarak an~lan 1687 y~l~ndaki Nagyharsâny sava~~nda ele geçirilen bir
ganimet olmas~~çok ilginçtir. Bu çad~ r Sadrazam Süleyman Pa~a'ya aittir.
Çad~ nn yap~l~~~biçimi ve ~ekli, Macaristan Milli Müzesi'nde bulunan
çad~nn yap~l~~~biçimi ve ~eklini and~rmaktad~ r. Viyana'daki Heeresmuseum'da i~lemeli motiffere sahip iki Türk çad~n bulunmaktad~r: Birinci çad~nn
uzunlu~u 590 cm., geni~li~i ise 370 cm.'dir. Di~er çad~ r ise, eski katalo~a
göre "Otak" s~ n~f~ na girmektedir ve bu yuvarlak çad~nn çap~~ 980 cm.dir.
Krakov'un Czartoryski Müzesi'nde sergilenen küçük bir çad~r (290 x 275 cm.)
hemen hemen kare ~eklinde yap~lm~~t~r. Bu çad~nn süslemele~i, i~lemdi
motiflere sahip çad~ rlann süslemelerinden farkl~d~r.
Macaristan Milli Müzesi'nde bulunan çad~n gözönüne alarak, genel
olarak çad~rlann yap~m~~ ve montaj~~ hakk~nda baz~~bilgiler vermek yararl~~
olacakt~r.
Sâtor (çad~r) terimi, Macarlann Karpat havzas~na yerle~melerinden
önce, Türk çad~nndan gelme bir kelimedir.
Birçok tarihi kaynaklara göre, çad~ rlar~~ imal etmek ve kurmakla
görevlendirilen personel, Osmanl~~ ordusunun en önemli bölümlerinden
birisini meydana getirmektedir.
Sultan çad~rlar~~ deposu, Istanbul'da, Sultan Ahmet mahallesinde,
Ibrahim Pa~a Saray~'n~n yan~nda bulunmaktad~r. Çad~rlann muhafizlan
da ayn~~ yerde oturmaktad~ r. Seferler s~ras~nda ve kamplarda, çad~ rlar~~
kurmakla görevlendirilen ve oda ad~~ verilen teknik personel dört k~s~ma
aynlmaktad~r. Oda, Otakgeran ad~~verilen yedi usta, Nal~~duzan ad~~verilen
ve görevleri çad~rlar~~süslemek olan iki ressam ve son olarak da Haymeduzan
ad~~ verilen ve çad~rlar~~kurmakla görevli onalt~~ ki~iden meydana
gelmektedir. Bir büyük usta ve bir perde ustas~~da bu guruba kat~lmaktad~r.
Kamp kuruldu~u zaman, oda iki k~s~ma ayr~lmakta, bir grup, sava~~devam
ederken bir günde Sultan~n çad~nn~~ kurmakta, daha büyük önem ta~~yan
di~er grup ise ordunun çad~rlann~~ kurmaktad~r. XV. yüzy~l~n ikinci
yar~s~nda, çad~ rlar~~kurmakla görevli personel say~s~~ yaln~zca 38 iken, bu
rakam yüzy~l~n sonunda 835'e ve XVII. yüzy~l~n ortas~nda 2000'e
ula~m~~t~r. Bu ça~dan sonra, say~lan kademeli olarak azalm~~~ve defterlerde
(hesap ve vergi kay~t defterleri) belirtilen rakamlara göre, XVIII. yüzy~l~n
sonunda, bu i~le görevli personel say~s~~ 800'e dü~mü~tür.
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Güzellikleri, kusursuz yap~ mlar~~ve kolayca kurulabilmeleri bak~ m~ ndan Türk çad~ rlar~~ Macaristan'da büyük de~er kazanm~~lard~ r. XV.
yüzy~ldan XVIII. yüzy~l~ n ortas~ na kadar, derebeylik ve krall~ k
envanterlerinde, Türk çad~ rlar~= de~erinden s~ k s~ k söz edilmi~tir.
Listelerde s~ k s~k Türk çad~nmn basit k~s~ mlar~na rastlanmaktad~ r. 1610
tarihli bir envanterde, ~u not bulunmaktad~ r: "büyük motifi Türk çad~ r~"
(öreg cifrâs török sâtor). Ku~ kusuz bu not ile Milli Müze'de bulunan Türk
çad~ r~ n~ n süslemelerine benzeyen büyük yuvarlak, i~lemdi motifler
kastedilmektedir.
Kendi özel çad~ r imalatç~ lan bulunmakla birlikte, Transilvanya
prensleri de çad~ rlar~n~ n büyük bir k~sm~ n~~ Istanbul'da yapt~ rm~~lard~ r.
Eldeki belgelere göre, prens Gabriel Bethlen, elçisi Mihâly
Toldalaghy'yi çad~ r yap~ m ustalar~~getirmesi için Istanbul'a göndermi~~ve
Georges'in çad~ r yap~ m ustas~~Râköczi, çad~ r sat~ n almak üzere birçok defa
Istanbul'a gitmi~tir.
Kelemen Mikes'in hayali bir ki~ iye gönderdi~i mektuplardan birinde,
François Râköczi'nin sürgündeyken ve sürgünden döndükten sonra
tav~an av~ na ya da kapl~ calara her gitti~inde çad~ rda kald~~~~
belirtilmektedir. Daha sonra Mikes, ~akac~~ bir anlat~ mla ~unlar~~
eklemektedir: "Bereket versin ki sonbahar ya~murlar~~ ba~lad~ . Yoksa bütün
k~~~~çad~ rlarda geçirmek zorunda kalacakt~k".
Macar tarihçiler, aralar~ nda 1718 y~l~ nda ç~ kar~ lan ve görevlilere saray
deposundan alt~~çad~r~ n II. François Râköczi'ye teslim edilmesini emreden
bir buyru~ un da bulundu~ u, Istanbul'daki Topkap~~ Saray~~ ar~ivlerinde
muhafaza edilen tipik Macar çad~ rlar~na ili~ kin bilgileri kapsayan Türklere
ait birçok belgeyi incelemi~lerdir. 1722 tarihli padi~ah buyru~undan
ö~rendi~imize göre, Râköczi kendisi için birkaç çad~ r istemi~~ve çad~ rlar
kendisine gönderilmi~tir.
Bu belgelerde, de~i~ ik tipte çad~ rlardan ve ondört "hazine" den de
söz edilmektedir. Bu kelime depo, su deposu, barut deposu, erzak deposu
anlam~ na gelmekte ve bu ad verilen çad~rlar depo olarak kullan~lmaktad~ r.
Daha sonra kullan~ lan terim "Oba" terimidir. Bu terim, çad~ r yap~ m~ nda
kullan~ lan bir cins kal~ n keçeye verilen "Aba" kelimesinden gelmektedir.
Genel olarak "Oba" ad~, yap~ld~~~~maddeye bak~lmaks~z~n, birçok bölüme
aynlan büyük çad~ rlara verilmektedir. Belgelerde belirtilen bir di~er çad~ r
tipi de "Çad~ r" d~ r. Bu isim sözlüklerde çad~r kelimesinin kar~~l~~~~olarak
verilmektedir. Yine bu belgelerde son olarak alt~~ "segban çerge" den
bahsedilmektedir. "Çerge" terimi birçok ~ekilde aç~ klanmal~tad~ r. Bu isim,
Benden C L. '3.6
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bir ön haz~ rl~k yap~lmaks~z~ n, hemencecik kuruluveren küçük çad~ rlara
verilmektedir. Belgelerimizde "segban" terimi bazen "çerge" teriminin
s~fat~~ olarak kullan~lmaktad~ r. Oysa "segban" terimi, eski Türk dilinde bir
tür yeniçeri kurulu~ u olup, küçük çad~rlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktad~r.
Macar elçisi Farkas Kamuthi'nin yazd~~~~raporda, Türk, Alman ve
Macar elçilerinin "çerge" tipi bir çad~ rda kurulan masa etraf~nda bir gün
boyunca görü~meler yapt~klar~~ anlat~lmaktad~r. Bu rapor, "çerge" tipi
çad~r~n ne kadar büyük boyutlarda oldu~unu kan~tlamaktad~r.
Macaristan Milli Müzesi'nde sergilenen çad~r~n modeli tespit
edilememi~tir. Bu çad~r~n, yukar~da belirtilen çad~r tiplerinden hiçbirine
dahil olmad~~~~aç~kça görülmektedir.
Bununla birlikte, çad~ r~n modelini belirlemeden önce, k~rm~z~~ fon
üzerine yap~lan i~lemelerin çad~rm içinden mi yoksa d~~~ ndan m~~yap~ld~~~n~~
kesin olarak tespit etmek gerekir. Eskiden bu i~lemelerin, çad~r~ n iç
güzelli~ini daha da belirgin hale getirdi~ine inan~lmaktayd~. Ancak daha
sonra Türkler ola~anüstü i~lemeler ve son derece güzel ~ark hal~lar~~
yaratt~klar~~ için, bu görü~~önemini kaybetmi~tir. Bu tür çad~rlar özellikle
kötü havalarda kullan~lamad~~~ndan, önemlerini kaybetmi~lerdir. Eldeki
yaz~l~~ bir belgeye göre, 1595 y~l~ndaki Estergon ku~atmas~~ s~ ras~nda
dü~mandan al~ nan bir çad~r~n ya~murdan korunmak üzere geçici bir çat~~ile
örtüldü~ü anla~~lmaktad~r. Bu tür çad~rlara "sayebanl~~ çerge" ad~~
verilmektedir. Bu ad sayesinde "segban" teriminin anlam~n~~çözmemiz de
mümkün olmaktad~r. Söz konusu belgelerde "segban" terimi ile koruyucu
bir çat~s~~ bulunan çad~rlar kastedilmektedir.
O ça~~n tan~mlamalanna ve gravürlerine göre, büyük Türk çad~rlar~~
s~n~f~na dahil olan en geli~mi~~çad~r türü "Ota~-~~ hümayun" ad~~verilen
sultan çad~nd~r. Sultan d~~~nda, yaln~zca, en yüksek dini yetkili "~eyhü'lislam", vezirler ve büyük eyaletlerin yöneticileri olan "beylerbeyi" k~rm~z~~
kuma~tan çad~rda oturmak hakk~na sahiptirler. Bu çad~rlann içi parlak
kuma~larla süslenmekte ve tavanda daima alt~n yald~zl~~ i~lemeler
bulunmaktad~ r. Sultan çad~ r~~daima çevreyi en iyi ~ekilde gören küçük bir
tepenin üzerine kurulmaktad~r. Çad~nn kuruldu~u yer ayn~~ zamanda
sultan~n en üst rütbede bulundu~unu vurgulamaktad~r. Do~al olarak sultan
çad~n, boyutlar~~ ve d~~~süslemeleri ile di~er çad~ rlardan üstün oldu~unu
göstermek zorundad~ r.
E~er sultan~n maiyetinde bulunan ki~ilerin çad~rlann~n boyutlar~~ve
konforu, sultan~n çad~nn~nkilerle ayn~~ olsayd~, bu çad~rlar yine de
di~erlerinden ~u ya da bu ~ekilde ay~rdedilirlerdi.
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O ça~~n bilinen di~er çad~rlar~~ile kar~~la~t~r~ld~~~ nda, Macaristan Milli
Müzesi'nde sergilenen örne~in, yüksek mevkili bir ki~iye, bir vezire ya da
beylerbeyine ait olmas~~ihtimali do~maktad~r.
XVII. yüzy~l Anadolu hal~lar~n~~incelemek için, bu güzel eserlerin
yarat~ld~~~~ça~a dönmemiz gerekmektedir. Ku~atma s~ras~nda Osmanl~,
ayn~~ yerde yani çad~rda oturmak zorundad~ r. Çok renkli i~lemelerle
süslenmi~~deriden bir sofra örtüsünün serildi~i yer sofras~~etraf~nda Türk
usulü ba~da~~kurularak yemek yenmektedir. Soframn arkas~nda bulunan
bak~r le~en ve ibrik, aptes almak için kullan~lmaktad~r. Inci kakmalarla
süslenmi~~bir destek üzerine yerle~ tirilen namaz hal~s~~üzerinde ayetler
bulunmaktad~ r. Ev sahibi, vezir ya da bir di~er yüksek rütbeli ki~i,
elbiselerini bak~ r çivilerle süslenmi~~deri bir sand~~a koymakta, gerekli
silahlar~ n~~ ise çad~r~ n direklerine asmaktad~ r. Çad~nn dekorasyonu çok
güzel i~lenmi~~metal plakalar aras~na as~ lan bir kandil ile tamamlanmaktad~r (resim 1). Çad~r etraf~nda atkuyruklan as~l~~dört sancak (tu~) çad~r
sahibinin ~erefli bir ki~i oldu~unu belirtmektedir.
DERI I~ÇILI~I
1969 sonbahar~ nda, Macaristan Milli Müzesi'ndeki Türk koleksiyonu
XV. yüzy~l~ n sonunda ya da XVI. yüzy~l~n ba~~nda yap~lan çok güzel
i~lemelere sahip deri bir Türk kaftan~n~n koleksiyona kat~lmas~yla
zenginle~mi~ tir. Bu eser kendi alan~ nda e~siz olup, Türk-Osmanl~~ deri
i~lemecili~inin en önemli eserlerinden biridir. Büyük bir ihtimalle bu
ola~anüstü elbise Mohaç Sava~~~(1526) s~ras~nda giyilmi~~ve daha sonra Almâsy ailesinin atalar~ndan birisinin arac~l~~~ yla- Avusturya'daki
Burgenland Borostynkö (Bernstein) ~atosuna getirilmi~ tir. Müze'nin bu
elbiseyi Jânos Almâsy'nin dul e~i Mâria Esterhâzy'den sat~n almas~na kadar
kaftan bu ailenin elinde kalm~~t~r.
Kaftan, so~uk havalarda ya da ya~mur ya~d~~~~zaman, ancak bir
kemer ile kapat~labilecek ~ekilde biçilmi~ tir. Bu durumda kaftan~ n verev
kesilmi~~geni~~etekleri üstüste gelerek kapanmakta, kemer kullan~lmad~~~~
zaman ise her iki yana aç~ lmaktad~r. Hiç ku~ kusuz bir biniciye ait olan bu
elbisenin etekleri, kaftan~~daha da gözal~c~~k~lmakta ve ata binildi~inde arka
etek at~n sa~ns~n~~örterken di~er etekler iki yana sarkmaktad~r.
Bu uzun kaftan, bir s~ ra dü~me ile kapat~ lan daha k~ sa bir elbisenin
üzerine giyilmektedir; kaftan~n üzerine ku~an~ lan k~l~ç, sol yandaki y~rtmaç
üzerinde bulunmaktad~r. Yan taraftaki y~rtmaç, i~lemeli deriden yap~lm~~~
lale ~eklindeki bir süs ile kapat~lmaktad~ r (resim 2). Kaftan~ n kollar~~
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yaln~zca omuzlar~~ ve kolun üst k~sm~n~ n küçük bir bölümünü örterken,
etekleri ayak bileklerine kadar uzanmaktad~r.
Aç~ k par~ömen ye~ili ve sar~~fon üzerine koyu k~ rm~z~~i~lemeler yap~lan
deri aksesuarlar, kahverengi deriden kaftan~ n yan eteklerini zenginle~tirmektedir. Yatay ve dü~ey kenarlannda, sekiz k~sa, sekiz de uzun olmak üzere
i~ lemeli yapraklar ve dallar bulunmaktad~ r (resim 5 ve 6). ~eridi bir bant,
elbiseyi çevrelemektedir. Bu bant, ortada bulunan bir çiçe~in etrafindald
son derece güzel çiçek motifleri ile dolu kare alan~~çevrelemektedir (7'den
o'a kadar olan resimler).
Kaftan~n s~ rt kesimi de büyük bir sanatsal ustal~~~~sergilemektedir
(resim 3). ~nce çizgilerle kesilmi~~yay ~eklindeki bir bölgede, basit oldu~u
kadar zarif bir biçimde çizilen zambak motifi ye~il bir kordonla
çevrelenmi~ tir. Bu tür motiflerin kökeni çok eskilere, tam olarak Selçuklu
dönemine (XI - XIII. yüzy~ llar) uzanmaktad~ r; bu dönemde Macaristan'da
Arpad krall~~~~bulunmaktad~r. Bu motifler, a~açtan yap~lm~~~Selçuklu
heykellerinde, madeni ve pi~irilmi~~topraktan e~yalar üzerinde görülmekte
ve XVI. yüzy~la kadar ayn~~motiflere di~er yüzy~llarda da rastlanmaktad~ r.
Bu motifler mimaride ve kuyumculukta da yayg~n olarak kullan~lmaktad~r.
Bu ça~dan sonra söz konusu motifler art~k ~ slam sanat eserlerinde
görülmemektedir. Böylece kaftan~ n yap~l~~~tarihini tespit etmek mümkün
olabilmektedir: Süslemelerine göre kaftan~n yap~l~~~tarihi XVI. yüzy~ldan
önceye rastlamaktad~r.
Yakan~n telkâri alt~n i~lemdeni di~er i~lemdi süslerden ayr~lmaktad~ r
(resim 4). Ancak elbisenin ve i~lemelerinin derinlemesine bir ~ekilde
incelenmesi sayesinde, her iki k~s~m~n yap~l~~~tarihini belirlemek mümkün
olabilecektir. Her halükârda, elbisenin ve i~lemelerin yap~l~~~tarihleri
aras~nda büyük bir fark bulunmamaktad~r.
Yaz~l~~ kaynaklar, XVI. yüzy~l~ n sonlar~na do~ru, Macarlann ve
Türklerin yaln~zca ba~lar~ na giydikleri külahlar sayesinde birbirlerinden
ay~rdedilebildiklerini yazmaktad~ rlar. Türkler türban ve fes giyerken,
Macarlar kalpak (bone) giymektedirler. O ça~daki tan~mlamalara ve Türk
minyatürler~ne göre, elbiseleri -Türk kaftan~~ve Macar ceketi- hemen hemen
ayn~d~ r ve ancak dikkatli bir inceleme sonucu uzun tören elbiseleri
aras~ndaki baz~~ farklar ortaya ç~kar~ labilmektedir: Türkler ayn~~ kuma~tan
kesilmi~~yakas~~ bulunan kaftan giyerken, Macar beyleri geni~~ve kare
~eklindeki yakalan s~ rtlar~ndan sarkan elbiseler giymektedirler.
Osmanl~~egemenli~i alt~nda bulunan Macarlar için, do~u kostümü yeni
bir olay de~ildir. Onlar en son vatanlar~ na gelmeden önce, uygarl~klann~n
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be~i~i Türk oymaklar~na çok yak~ n kom~u iken de bu kostümü giymi~lerdir.
Çok büyük halk kesimleri, söz konusu kostüm tipini (ceket, kaftan)
kullanm~~lard~ r.
1648 tarihli bir resim, Trencsft~~ ve Liptö komitac~lann~n ~efi Gâspâr
Ill6hâzy'yi bu tür bir elbise ile ölüm yata~~nda yatarken göstermektedir.
Bu deri kaftan yaln~ zca Macaristan Milli Müzesi'nde bulundu~undan,
kaftan~n yap~ld~~~~yeri belirlemek çok zordur.
Tek çare, ayn~~ türden di~er sanat eserlerini incelemektir.
Istanbul'daki Topkap~~ Saray~~ Müzesi'nde, canl~~renldere sahip, i~lemeli
motiflerle süslenmi~, deriden yap~lm~~~ büyük bir sultan yorgan~~
bulunmaktad~ r. I~lemelerin tipi ve yap~l~~~ ~ekli, Macaristan Milli
Müzesi'nde bulunan eserin i~lemelerine çok benzemektedir. XVI. yüzy~ l
eseri olan yorgan, Istanbul'daki saray atelyesinde imal edilmi~tir. Bu atelye
fazla miktarda ihtiyaca cevap verebilecek bir kapasiteye sahiptir. Büyük bir
ihtimalle söz konusu kaftan da ayn~~ atelyede imal edilmi~~olup, TürkOsmanl~~ordular~n~n yüksek dereceli ki~ilerinden birinin gardrobuna aittir.
Macaristan Milli Müzesi'nde, büyük bir özenle yap~lm~~, deriden ba~ka
e~yalar da bulunmaktad~ r: Bir çift kad~n terli~i ve maroken bir çanta. Bu
), d~~~yüzeylerine metal
aç~k kahverengi ve sivri uçlu terlikler (resim
ipliklerle dikilmi~~çiçek motifleri ile süslü bantlar~~ ve iç taraflanndaki çok
güzel deri i~lemdeni ile dikkati çekmektedirler.
Di~er bir ilginç eser ise, k~ rm~z~~marokenden yap~lm~~~çantad~r (resim
12). Türkçe bir yaz~~ve gümü~~telkâri ile i~lenmi~~üç adet gül bu çantan~n
süslemelerini olu~turmaktad~r. Çanta, bir kordon arac~l~~~~ile kapat~lmaktad~ r. Buradan da çantan~ n, Türk egemenli~i alt~nda, çok de~erli belgeler
ta~~mak için kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r.
KUYUMCULUK
Kuyumculuk eserleri bak~m~ ndan Milli Müze, düz ya da yar~m küre
biçiminde gümü~ten yap~lm~~~çok say~da kupaya sahiptir. Bu kupalardan
birço~u ~slami motiflerle süslenmi~ tir. Bu kupalann büyük bir k~sm~~ ba~~~~ya
da sat~n alma yoluyla elde edilmi~tir. Baz~lar~~ ise pek de yasal olmayan
arkeolojik kaz~lar s~ ras~nda bulunmu~tur.
Tuhaf ve karma~~k desenleri bulunan söz konusu e~yalar, Ortaça~~sonu
kuyumculu~unda önemli bir yer i~gal etmektedirler.
Bu kupalann kullan~ m alanlar~ n~~ incelemeden önce, eski Islam
gelenekleri hakk~ nda okuyuculara baz~~bilgiler vermek istiyoruz. Selçuklu
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ba~ kenti Konya'da, me~ hur Mevlevi tarikat!, bütün y~l boyunca, ya~mur
sular~ n~~ büyük haznelerde toplamaktad ~ r. Ibadetler, henüz kutsall~~~ n~~
kaybetmemi~~olan bu ya~mur sular~ n~ n üstünde yap~ lmaktad~ r. Su almak
için kullan~ lan kupaya "nisan tas~" ad~~ verilmektedir. Halk~ n inan~~~ na göre,
bu su, koruyucu ve bereket verici bir güce sahiptir. Bu ya~mur suyu ile
sulanan tarlalar çok fazla mahsul vermektedir. Di~er kupalardan "~ifa tas~"
halk~ n gözünde sihirli güçlere sahiptir: Bu tas~~ kullananlar bütün
kötülüklerden, hastal~ klardan ve nazardan korunmaktad~ r.
Kiril harfleri nde yaz~ lar ta~~ yan birkaç vazodan, bu e~yalar~ n Ortaça~~
sonunda Balkanlarda dini törenler s~ ras~ nda kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r.
Bulgaristan Ortodoks kiliseleri, eskiden Krallar~ n Günü'nde kullan~lan ayn~~
türden içki kupalar~ m muhafaza etmi~ lerdir. Bu kupalar~ n birkaç~ nda
Meryem Ana tasvirleri yan~ nda Islami süslemeler bulunmaktad~ r. XVI.
yüzy~l~ n sonundan itibaren, Balkan Yar~ madas~~ büyük ölçüde do~u etkisine
maruz kalm~~~ ve bu etki hemen hemen bütün alanlarda kendisini
göstermi~ tir. Günlük ya~ amda kullan~ lan gümü~~kupalardan birço~ u,
ibadet için ayinlerde kullan~ lan kupalara çok benzemektedir. Bulgar
koleksiyonlar~ , eskiden dü~ ün törenlerinde kullan~ lan, bitki ve hayvan
motifleriyle süslenmi~~gümü~~kupalar bak~ m~ ndan son derece zengindir.
Bulgar halk ~ark~ lar~ nda da "gümü~~kaplamal~ ", "yald~zl~ " ve "alt~ n"
kupalardan söz edilmektedir.
Türk sanat~ ndan al~ nan Islami ve çiçek motifi süslemelere sahip
kupalar~ n yan~ nda, di~er kupalarm üzerinde aziz tasvirleri ya da kabartma
hayvan figürleri ve eski Slav tasvirleri ya da tüm bu süslemelerin
kar~~~ m~ ndan olu~an i~ lemeler bulunmaktad~ r. Di~er taraftan, Türk tipi
kupalar üzerinde geometrik ~ ekilli çiçek motiflerini ay~ rdetmek hiç de kolay
de~ildir. Yan yüzler üzerindeki geometrik desenler, daima Islâmi i~lemeli
bir merkezi süsleme (omphalos) ile birlikte kullan~lmaktad~ r. Bazen Islami
i~ lemeli ynzeyde kabartma hayvan figürü bulunan tek bir omphalos yer
almaktad~ r. Baz~~ durumlarda, geometrik i~ lemeli ya da bitki figürü bulunan
bir yüzeyin yan~ nda, ba~~k~sm~~ ç~ k~ nt~l~~ ya da çok kö~ eli biçimde parlak bir
çivi ile kupan~ n dibine tutturulan geometrik ya da dökme bitki süslemeli bir
omphalos bulunmaktad ~ r.
Bulgaristan Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve Osmanl~~ egemenli~i
dönemine ait gümü~~kupalara çok benzeyen bir kupa ayn~~ özelliklerden
birço~ una sahiptir.
Öncelikle, Türkler tarafindan çok kullan~ lan Islami motifi e~yalardan
söz edece~iz.
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Milli Müze'deki nadir kupalar~n yuvarlak yüzlerinde devaml~l~k
arzeden Islami süslemeler bulunmaktad~ r. Bu kupalar genellikle, "rumi"
denilen Selçuklu tipi motiflerle süslenmi~lerdir. Bu grup e~yalar aras~nda,
çiçekli süslemelerin merkezdeki süslemeyi ya da düz madalyonu çevreledi~i,
birçok bak~mdan birbirine benzeyen üç vazo bulunmaktad~ r. Süslemeleri
bak~m~ndan, I 3 nolu resimdeki kupa ile 14. ve 15 nolu resimlerdeki kupalar
aras~nda belirgin bir fark yoktur. Hepsinde de omphalos (merkezi süs)
ortadad~ r ve sekiz yaprakl~~ çiçek, dall~~ ve yaprakl~~ çiçek motifleriyle
çevrelenmi~tir. ~i~kin k~sm~n süslemesi merkezdeki madalyonun motiflerinin
devam~~gibi görünmektedir. Bu süsleme birinci kupada parlak bir bant ile ve
ikinci kupada ise, bir tanesi kafes süslemeli çok geni~, di~eri bir dizi yay,
kertik ve nokta ile bezenmi~~çok dar olmak üzere iki adet ~erit ile kesilmi~tir.
Kupa çeperinin d~~~yüzünde, tamir edilmi~~izlenimini veren kal~ n çizgilerle
kaz~lm~~~kiril harflerinde bir yaz~~ bulunmaktad~ r (resim 15). Bir ba~ka
gümü~~kupa üzerinde ayn~~türden süslemeler ve benzer Islami motifler
bulunmaktad~r. Burada ~slami motifler devaml~l~k arzetmekte ve ortada
bulunan alt~~ yaprakl~~ çiçekten uzakla~maktad~rlar. XVI. yüzy~l eseri olan
e~ya, bir Ortodoks kilisesinde kullan~lm~~t~ r. Ayn~~düzen biraz daha büyük
bir biçimde, kare ba~l~~ bir çivi ile tutturulan dökme madalyona sahip ve
bilinmeyen sitelerden gelen iki kupan~ n yüzlerinde de bulunmaktad~ r.
Bulgaristan'da yap~lan kaz~larda, ortada bulunan alt~~ yaprakl~~ çiçek
figüründen hareketle Islami motiflerle süslenmi~~düz madalyonlu gümü~~bir
kupa bulunmu~tur. Tas~ n yüzlerinin dekorasyonu yelpaze biçiminde
yap~lm~~~olup, yüz ile merkezi süs aras~ ndaki bir dizi kertikli ve de~i~ik
noktal~~ yay ile süslenmi~~ k~s~m, 15 nolu resimdeki süslemelere
benzemektedir. Bulgar ve Yugoslav eserlerinde, Ortodoks ayinlerinde
kullan~lan, Islami motifi de~erli e~yalara s~k s~ k rastlanmaktad~r.
Eger'de bulunan gümü~~Türk ma~rapas~ mn (XVI. yüzy~l) yüzünde ve
kapa~~ ndaki madalyonlarda da ortada bulunan alt~~ yaprakl~~ çiçekten
hareketle yap~lan bu çiçekli motifler görülmektedir.
Üçüncü benzer gümü~~kupa (resim 16), yaln~zca ortas~~veya omphalos
(merkezi süs)'ü bak~m~ndan di~erlerinden ayr~lmaktad~ r. Bu kupada,
ortadaki alt~~ yaprakl~~ çiçek, dallarla di~er süslemelere ba~lanmam~~t~r.
Süsleme Islami motiflerle de~il de, parçalara ayr~lan yar~ m palmiye
dallanyla yap~lm~~t~r. Bu kupada, di~er Islam eserlerindeki süslemelerde
kullan~lan üç dilimli motifler madalyonu çevrelemektedir. Ku~kusuz
burada, madeni e~yalarda da görülen, Türk-Osmanl~~eserlerinde kullan~lan
ball~baba söz konusudur. Burada iki güzel mimari örne~inden söz etmek
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istiyoruz: Istanbul'da bulunan, XVI. yüzy~l eseri Süleymaniye Camii'nin
mihrap çat~s~~ve yine Istanbul'da bulunan Bayezit Camii'nin kap~s~n~n
üstündeki ball~baba. Kupan~n kenannda bulunan "SUM FR. GEOR.
WTISENY. 1537" ibaresi, bu kupan~n György Martinuzzi'ye ait oldu~unu
kesin olarak kazudamamaktad~r. Kupa, daha önceki tarihlerde yap~lm~~~gibi
görünmelde birlikte, daha sonra görece~imiz gibi, bu tür e~yalann XVI.
yüzy~l~n son çeyre~inden ve XVI. yüzy~hn sonundan ve XVII. yüzy~l~n
ba~~ndan itibaren imal edilmesi kuvvede muhtemeldir.
Bu kupadan çok az farkl~l~k gösteren ba~ka iki vazo daha vard~r:
Bunlardan birincisi (resim 18), yüzü ve orta madalyonu dal ve çiçek
motifleriyle sade ve devaml~~bir ~ekilde süslenmi~, orta süslemesi ise dökme
bir ku~~figüründen meydana gelen gümü~~bir kupad~r. Di~eri ise XVII.
yüzy~lda yap~lm~~~bir Türk eseridir (resim 17). Uzun bacald~~bir ku~u
gösteren madalyon, s~kça i~lenmi~~Islami motiflerin çevreledi~i kupan~n
kann k~sm~na ba~lanm~~hr. Uzun bacald~~ ku~~motifine, XVII. yüzy~l
Osmanl~~sanat~nda s~k s~k rasdanmaktad~r.
Bazen süsleme, düzenli bir ~ekilde yerle~tirilmi~~dikey yapraklardan
meydana gelmektedir. 19 ve 21 nolu resimlerdeki gümü~~tas~n Islami
motifleri bundan böyle yerini ortada bulunan dört yaprald~~bir çiçe~e
b~rakmaktad~r. Ayn~~desen yüzeyde bulunan dikey yapraklar aras~nda da
tekrarlanmaktad~r. Zaten kupan~n yüzlerindeki dikey alanlan s~n~rlayan da
bu s~k damarlard~r: Kupan~n karn~nda (23 ve 24 nolu resimler) bo~~b~rak~lan
alanlarla Islami motiflerle süslü alanlar birbirini izlemektedir. Çeper
boyunca çizgi halinde bir çift yay bulunmaktad~ r. Bitki motifleriyle
süslenmi~~ve merkez madalyonun ortas~na çok kenarl~~ bir çivi ile
tutturulmu~~olan yald~z!' plaka da Islami motiflerle i~lenmi~tir. Keresztûri
puszta (Yugoslavya'n~ n Dunavska Banovina bölgesindeki Jala Tomi)
hazinesindeki vazolardan birinin süslemesi, bu kupan~ n (resim 20)
süslemesine benzemektedir. Sarmal yaylarla birle~tirilen alanlar s~k s~k
görülmektedir. Ancak, süslü alanlarla bo~~b~rak~lan alanlar aras~ndaki
s~ralama da farkl~l~k gösterebilmektedir. 22 nolu resimde görülen çok güzel
süslemeli vazoda ya da 25 ve 26 nolu resimlerde görülen çok sade i~lemdi
vazoda oldu~u gibi, orta k~s~m Islami motiflerle süslenebilmektedir.
Kereszti~ri puszta hazinesindeki üç vazo bu s~n~fa girmektedir (27 ve 29 nolu
resimler). (Bir önceki resmin madalyonu, sekiz dall~~bir gül figüründen
olu~an ortadaki çiçe~in etrafinda toplanan Islami motiften meydana
gelmektedir.) Kubin hazinesindeki kupa (resim 28) da bu s~n~fa dahil
edilebilir. Islami motiflerle süslenmi~~ve bir çivi ile tutturulmu~~yald~zl~~
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madalyonu bulunan kupalar da görülmektedir (resim 30). Dar bir palmiye
bant bir di~er vazonun orta süsünü ve üst duda~~n~~çevrelemektedir (31 ve
32 nolu resimler). Bir ba~ka kupada (resim 33), sekiz yaprakl~~bir gül yar~m
küre ~eklindeki madalyonu olu~ tururken, bir çivi ile tutturulan, yatar
vaziyetteki geyik heykeli ~ slami motifi madalyonu süslemektedir. Kolozsvâr
(Cluj) civar~nda yap~lan kaz~larda, benzer vazolar ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Bu
kupalardan birinde dökme geyik süsü (resim 34), di~erinde ise hayvan
figürüne benzeyen bir süs bulunmaktad~ r .(resim 35). Eszdr (Osijek)
yak~n~ ndaki Kars nehri üzerindeki bir tiejgirmen çukurunda, üzerinde
hayvan desenleri bulunan, hasarl~~bir vazo bulunmu~tur (resim 36). (Bu
nehir, Bezdân yak~nlar~ nda Tuna'ya dökülen, Baranya bölgesindeki
Karasica nehri olabilir.)
Alt~~kenarl~~damarlar~~ve petekli i~lemdeni bulunan örnekte (resim 37),
vazonun ~i~kin k~sm~n~n üstteki geni~~band~, noktal~~üçgen yüzeyleri bölen iki
dizi yar~m yay ile süslenrni~tir. Ortadaki madalyonun gülü, kendi aralar~nda
oval biçimde ba~lanm~~~alt~~dala sahiptir.
Keresztüri puszta hazinesindeki bir kupa (resim 39) hemen hemen ayn~~
biçimde süslenmi~~olmakla birlikte, orta süs üzerine kaz~nan ve üzerinde iki
tavus ku~u bulunan a~aç ile bir farkl~l~k yarat~lm~~t~r. ~slami motifler
i~lenmi~~bir madalyonu bulunan 38 nolu resimdeki kupa da ayn~~hazineye
aittir. Kupan~n yüzleri, bir sürü petekli i~lemdeni bulunan tek bir bant ile
çevrilmi~tir.
~ki yüzy~l~n bu de~erli e~yalar~ndan önceki eserlerde, bu tür ~slami
motifi ve petekli süslemelere s~k s~k rastlanmaktad~r. Örnek olarak
Granada'daki Elhamra saray~n~n "Aslanl~~Avlusu"nda bulunan pavyonu
gösterebiliriz.
Koleksiyonun gümü~~kupalar~ndan biri son derece sade bir biçimde
süslenmi~ tir: Birbirini izleyen perdahl~~ ve pürtüklü alanlar, kenarlar~~
incilerle i~lenmi~~bantlarda k~vr~ml~~bir çizgi ile çevrelenmi~tir (41 ve 42 nolu
resimler). En belirgin özellik, merkez süsünü olu~turan alt~~dall~~ gül
motifidir. Bu türden gül motifine yaln~zca 40 nolu resimde görülen ve gotik
stilde yap~lm~~~iki gümü~~ma~rapa ile ayn~~ zamanda bulunan Makö
(Csongrâd bölgesi) hazinesine ait kupan~n madalyonu üzerinde ve ~~o4
parça parada (resim 59) rastlanmaktad~r. Bu parçalar~n en eskisi Polonyal~~
Albert (1492-15o ~~yin "poltoura"s~, en yenisi ise 1593'te Macaristan'da
bas~lan, Rodolphe (1576-16o8)'a ait parad~r.
Güllerin üst yapraklar~n~~ yaylarla birbirine ba~lama sanat~~çok
geçerlidir (37, 43 ve 44 nolu resimler). 43 nolu resimde görüldü~ü gibi,
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kupalar, kabartma çiçek taçlar~~ bak~m~ndan farkl~l~ k göstermektedirler.
Burada madalyonun kordonlu süslemesi, az ya da çok büyüklükteki çift
yayl~, yald~zl~~ bir kenar süsü ile tamamlanm~~ t~ r. Yüzler üzerinde dar ve
perdahl~~dikey çizgiler, kanatlar~~ aç~k, kabartma kartallarla süslenmi~~çok
geni~~alanlar~~ birbirinden ay~rmaktad~ r.
48 nolu resimde görülen kupan~n ortas~ ndaki ayn~~tip gül motifi, ba~~~
hareketli bir koç heykeli ile tamamlanm~~t~r.
Do~u kökenli olan bu gül motifine, XI. ve XII. yüzy~lda Balkanlar'da,
pi~irilmi~~topraktan imal edilen vazolarda ve XVI. yüzy~l ayakl~~ve resimli
Türk vazolar~nda da rastlanmaktad~r. Elimizde, son on y~lda yap~lan
kaz~larda bulunan çok güzel birkaç örnek bulunmaktad~r. ~~96 ~~ 'de
Kaposvâr ~atosu'nun avlusunda bulunan sanatkârane yap~lm~~~böyle bir
vazonun iç ve d~~~yüzlerinde çok güzel bir gül motifi bulunmaktad~r. Bir
ba~ka vazo, 1962 y~l~nda, Visegrâd d~~~ ~atosunda bulunmu~tur.
Sekiz dall~~ bir ba~ka tip gül motifi, yapraklar~~ aç~k lale motifleriyle
tamamlanm~~t~ r. Yar~m-palmiye yapraklar~ndan olu~an bir taç, 31 ve 32
nolu resimlerdeki kupan~ n merkez madalyonunu çevrelemektedir. Hemen
hemen benzer bir süsleme, kupan~n kenar~nda da bulunmaktad~ r. Aç~k
yaprakl~~gül ve lale motifleri, Keresztûr hazinesine ait gümü~~bir kupan~n
(resim 29) ve Kolozsvâr (Cluj) yak~nlar~nda bulunan bir ba~ka kupan~n
(resim 35) madalyonunu süslemektedir.
~imdi görece~imiz vazo tipi, buraya kadar inceledi~imiz vazolar~ n
stilinden aynlmaktad~ r. Bununla birlikte, her iki tip vazo, Osmanl~~
egemenli~i dönemindeki Balkan kuyumculu~unda benzer bir rol
oynam~~lard~ r. Bu vazolar aras~ nda bulunan say~s~z örnek, daha önce
inceledi~imiz grupta kar~~la~t~~~m~z süsleme motiflerine sahip bulunmaktad~ r.
Milli Müze'de bulunan baz~~ gümü~~vazolar~n üzerindeki eski Slav
yaz~lar~~ve süslemelerin inceli~i, bu vazolar~~çok ilginç k~lmaktad~ r. Bu eski
yaz~, bizi, bu grup vazolar içinde kilisede kullan~lan vazolar~~aramaya
itmektedir; oysa biz, Bulgaristan Milli Müzesi'nde bulunan kupalar~n
karakter bak~m~ ndan bütünüyle farkl~~ olmakla birlikte, tamamen ayn~~
amaçla kullan~ld~ klann~~biliyoruz.
Bu kupalardan birinde (45 ila 47 nolu resimler), yaprak süslü fon
üzerinde bulunan denizk~z~~ ve bir tür kartal ba~l~~aslan deseni, her dilimli
hanede görülmektedir. Kupan~ n kenar~~ ve çe~itli ~slami motifi merkez
madalyonun tüm çevresi, üzerinde eski Slav dilinde yaz~lm~~~ bir yaz~~
bulunan kurdeleyle çevrilmi~tir. Yaz~da ~öyle denmektedir: "Bu kupa, Selim
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Han'~ n hükümdarl~~~~s~ ras~ nda, 7082 ( = 1574) y~l~ nda, kuyumcu Ilianci
taraf~ ndan yapt~ r~lm~~ t~ r. Tanr~~ Majestelerini korusun." Madalyonun
üzerinde ise ~u yaz~~ bulunmaktad~ r: "Tanr~~ O'nu insan soyu için
yaratm~~ t~~ r. Amin."
Bir di~er kupan~ n yald~zl~~ orta süsü üzerinde bir ejderha kaz~ nm~~t~ r (49
ila 51 nolu resimler). Yaprakl~~ fon üzerine y~ rt~c~~ hayvanlarla sava~an bir
gladyatör figürü, bir önceki kupada oldu~ u gibi, dilimli hanelere bölünmü~~
yüzler üstüne i~lenmi~tir.
Kupan~ n kenar~ nda k~sa bir yaz~~ bulunmaktad~ r; "Bu kupa voyvoda
taraf~ ndan rahip Jovan Knezevi için sat~n al~ nm~~t~ r." Bu yaz~dan da
kupan~ n dinsel törenlerde kullan~ld~~~~ aç~kça anla~~lmaktad~ r. Ayn~~
zamanda elimizde, sekiz dilim üzerine sekiz ku~~figürünün i~lendi~i
kabartmal~~ madeni bir kupa bulunmaktad~ r. Alt~~ dall~~ bir gül motifinden
olu~an orta süsü, yatar vaziyetteki bir koç heykelinden meydana gelmi~tir
(resim 48). Bu süsleme daha önce anlat~ lan 37 nolu resimdeki kupan~ n
süslemesinin hemen hemen ayn~s~d~ r.
~imdi görece~imiz iki vazonun üzerinde ise do~rudan do~ruya dini
motifler ve aziz figürleri bulunmaktad~ r. K~sa bir yaz~~ ile tan~t~lan, oturur
vaziyetteki aziz Jean, ilk vazonun tam ortas~ na yerle~tirilmi~tir (52 ila 54
nolu resimler). Vazonun yüzleri üzerine son derece güzel bir biçimde
i~lenmi~~dallar, yapraklar ve çiçekler k~ vr~l~ p bükülerek alt~~azizin büstlerini
çevrelemektedir. Kenar boyunca kaz~lan eski Slavca yaz~da ~öyle
denmektedir. "7100 ( = 592) y~l~ nda yap~ lan bu kupa, Tanr~'n~ n, Meryem
Ana'n~ n ve tüm azizlerin ~erefine içmek için sat~ n al~nm~~t~ r. Amin." Keskin
desenli ve kabartmal~~ ikinci madeni kupa (55 ve 56 nolu resimler), ilkinden
oldukça farkl~d~ r. Bu kupada alt~~ aziz büstü, ba~~ nda geni~~bir türban, elinde
kalkan ve m~zra~~~ile at üzerinde ejderhay~~ öldüren aziz Georges'in orta
madalyon üzerindeki figürünü çevrelemektedir. Bulgaristan Arkeoloji
Müzesi, bu tür kupalar bak~m~ ndan çok zengindir. Bunlar~ n içinde, yaz~l~~
bir tek vazo vard~ r: Alt~~ dilim üzerinde alt~~ uzun bacakl~~ ku~~bulunan
kabartmal~~ bir kupa. Ilk yap~ld~~~ nda bu kupan~n dökme bir madalyonu
bulundu~u anla~~lmaktad~ r. Yine eski Slav dilinde yaz~lm~~~yaz~da ~öyle
denmektedir: "Selim Han ça~~nda, Tanr~'n~ n, Meryem Ana'n~ n ve SaintTheodore Kilisesi'nin ~erefine içmek için (yap~lm~~t~ r), amin. 707 ...". Son
rakam okunmad~~~~için kupan~ n imal tarihinin 7074 ile 7079 yani, 1566 ile
1571 y~llar~~ aras~nda olmas~~gerekmektedir.
Sofya'daki di~er kupalar~ n üzerinde, çok de~i~ik biçimde resimlenmi~,
dilimli hanelerde ya da daireler içindeki kabartma hayvan motiflerine çok
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s~k rastlanmaktad~ r. Bu kupalar~ n merkez süsü olarak, bazen oymal~~Islami
motifler, bazen Islami ya da bitki motifi fon üzerine bir hayvan deseni,
bazen de ayn~~kabartma tekni~i ile, ayn~~ fon üzerine bir aziz figürü
kullan~lmaktad~ r.
Iki dökme madalyon bu kategoriye dahildir: Birincisi bir çivi ile
tutturulmu~~ve bitki motifleriyle süslenmi~, konveks ~eklindedir. Di~eri düz
olup, üzerinde dört güvercin bulunmaktad~ r. Bir di~er kupada, alt~~dall~~gül
motifinden olu~an orta madalyon üzerine yatar vaziyette bir koç figürü
kaz~nm~~t~ r. Elimizde, orta süsü kabartma parçal~~ bir örnek bulunmaktad~r. Bu örne~in ortas~ ndaki delik, ba~lang~ çta burada bir hayvan heykeli
bulundu~unu göstermektedir.
Yine Bulgaristan Müzesi'nin ayn~~ koleksiyonunda, ba~ ka iki gümü~~
kupa dikkatimizi çekmektedir. Kupalar~ n yüzlerindeki dilimli alanda, oniki
havarinin yüzleri kabartma olarak i~lenmi~ tir. Hafifçe süslenmi~~madalyonlardan birinde Isa, di~erinde ise uzun bir çivi ile tutturulmu~~dökme bir
güvercin heykelci~i bulunmaktad~ r.
Bir ba~ka gümü~~kupada ise, sade bir dikey damar ile kendi aralar~ nda
bölünen, kusursuz bir biçimde parlat~lm~~, dilimlere ayr~lm~~~ve yaylarla
süslenmi~~dar alanlar bulunmaktad~r. Yaylar aras~ ndaki yüzey, noktalarla
süslenmi~ tir. Inciler ve çiçekler, muhtemelen de lalelerden meydana gelen
bir taç, alt~~ dall~~ bir gülden olu~an orta süsünü çevrelemektedir.
Macaristan Milli Müzesi koleksiyonunda bulunan, süslemesiz ya da
çok basit süslemeleri olan gümü~~veya bronz kupalardan da söz etmek
istiyoruz. Ilginç biçimleri ve tamamen orijinal madalyonlar~~bak~m~ ndan bu
kupalar incelemeye de~erdir.
Bu kupalardan biri, yass~~ piramit bir gövde ~eklinde olup, parlak
gümü~ten yap~lm~~t~ r. Orta süsü büyük ve hafifçe bombelidir.
Bir ba~ ka gümü~~kupa (resim 57), son derece uyumlu ölçüleri
bak~m~ ndan dikkati çekmektedir. Orta süsü yass~~bir yanmküre ~eklindedir.
57 nolu resimde, üst kenar~ na ince bir oluk kaz~nm~~~parlak ve yass~~ bir
gümü~~kupa görülmektedir. Orta süsü çok tuhaf oldu~u kadar çok da
ilginçtir: Oniki benzer dilim, bir damar ile süslenmi~~çok ilginç bir merkezi
diski çevrelemektedir. Bu biçimde düzenleme, oniki yaprakl~~ bir çiçe~i
and~rmaktad~ r. Bu e~ ya, Friesach'~ n sekiz gümü~~dinar~~ ile birlikte 1867
y~l~ nda, Vas bölgesindeki Hegyhâ.tkisb6-'de bulunmu~tur.
Bronz kupalardan biri çok büyüktür. Hafifçe ç~k~nt~l~~ bir damar,
kupan~ n tümünde oldu~u gibi, yanmküre biçimindeki orta süsün
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madalyonunu çevrelemektedir. Bu kupa, madalyonlu vazolann en ilginç
örne~idir.
58 nolu resimde görülen ince kaytanl~~ikinci kupa, çok az rastlanan bir
biçimde yap~lm~~t~r. Iç ve d~~~yüzlerinde, gümü~ten eski bir plakan~n izleri
görülebilmektedir. Ince bir çizik, yanmküre biçimindeki küçük orta
madalyonun de~erini ortaya koymaktad~r.
Macaristan Milli Müzesi'ndeki bilinmeyen kentlerden gelen gümü~~
kupalann tarihinin saptanmas~~konusunda çok s~n~rl~~bilgilere sahip
bulunmaktay~z. Tarih bak~m~ndan bize ilk önemli bilgiyi veren 36 nolu
resimdeki kupad~r. Bu kupa, Matrakç~~Nasuh'un 1543 y~l~ndaki askeri seferi
anlatan Süleymanname adl~~ günlü~ünde belirtilen Karâs Irma~~~
yak~nlar~nda bulunmu~tur. Eserin minyatürlerinden birinde bulunan
yaz~ya göre bu ~rma~~n köprüsü, bugün Yugoslavya'da bulunan Osijek
kentinin yak~nlar~nda yer almaktad~r. Bu durumda kupa, Kanuni Sultan
Süleyman'~n 1543 seferi s~ras~nda Macaristan'da yap~lm~~~olmal~d~r.
Keresztüri puszta hazinesi (resim 60) s~rlar~n~~saklamaktad~r.
Hazinenin toprak alt~na gömülmesinin nedenleri hâlâ bilinmemektedir. Bu
konu ile ilgili olarak ~u varsay~m ileri sürülmektedir: 1552'de Türkler
Teme~vâr (Timi~oara) '~~ i~gal etmi~lerdir. Keresztûr ovas~~(puszta)
Teme~var ile Nagybecskerek (Zrenjanin, Yugoslavya) aras~ nda bulunmaktad~r. Bu durumda, Türklerden kaçan kupalann sahibinin hazinesini
topra~a gömmü~~olma ihtimali çok fazlad~r.
Teme~var ve Nagybecskerek'in çok renki kitap süsleri XVI. yüzy~l
Arap tarihçi Abu-Turab al-Hasani'nin 1558'de Istanbul'da tamamlad~~~~
"Fütübat-i camile" adl~~eserini süslemektedir. Bu tarihçi ayn~~zamanda,
Sultan Süleyman'~ n 1552 seferini de anlatm~~t~ r. Yine 1552 seferini konu
alan ve 1558'de yaz~lan "Süleymanname" adl~~eserin yazar~~tarihçi Ali bin
Amir Bayk ~irvani eserini, yukar~da belirtilen minyatür ile, sanatsal de~er
bak~m~ndan yar~~acak nitelikte bir Teme~var minyatürü ile süslemi~tir.
Keresztüri puszta hazinesinin biraz daha de~i~ik stildeki e~yalan,
noktal~~tavus ku~lar~~ i~lenmi~~kupan~ n (resim 39) stilistik analizi ve
birbirlerine uygunluklann~ n incelenmesi sonucunda, büyük bir ihtimalle
XVI. yüzy~l~n ilk yar~s~nda yap~lm~~lard~r.
Kubin gümü~~kupas~~(resim 28) da ku~kusuz 1552 y~l~ndaki Türk
seferinden kalmad~r.
Mako hazinesinde bulunan en yeni para 1593 tarihlidir. 1596 y~l~nda
Mako ~ehri Türk ve Tatar gruplar taraf~ndan i~gal edilmi~tir. Asl~nda ~ehir,
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1552 y~ l~ ndan beri Türkler'in elinde bulunmaktad~ r. Buradan da, sakl~~
hazinenin sahibinin, XVI. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ nda, gotik stildeki madeni
ma~rapalar d~~~ nda (bu ma~rapalar~ n 59 nolu resimdeki kupa ile ilgisi
bulunmamaktad~ r), do~u tarz~ ndaki de~erli bir e~yaya sahip oldu~u sonucu
ç~ kmaktad~ r. E~yamn o bölgede yap~ lm~~~olmas~~ kesinlikle söz konusu
de~ildir.
XV. yüzy~ lda Türk-Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun ba~kenti Istanbul'da
imal edilen Türk kuyumculuk eserleri, Türkler taraf~ ndan de~il de ba~ka
sanatç~ lar, özellikle Hristiyan ve Iranl~~ sanatç~lar tarafindan yap~lm~~ t~ r.
Osmanl~~ halk~ n~ n çe~itli uluslardan meydana gelmesi, kuyumculuk
sanat~ n~ n de~i~ik ~ekillerden ve süsleme tarzlar~ ndan yararlanmas~ n~~
sa~layarak önemli ölçüde zenginle~mesine yol açm~~ t~ r. Sonuç olarak, çe~itli
uluslar aras~ ndaki bu verimli ili~ kiler -ili~kilerin sürekli olmas~- Osmanl~~
egemenli~inin ilk yüzy~ llar~ ndan ba~layarak, Türk, Yunan, Bulgar ve güney
Slav kuyumculu~unun geli~mesini sa~lam~~ t~ r.
Daha sonraki kaynaklarda, Transilvanya ile Türkiye aras~ nda direkt
ili~kilerin kuruldu~ u belirtilmektedir. Transilvanya prensi, I. Georges
Râlöczi, Istanbul'lu bir kuyumcuyu Gyulafe116.-vâr (Alba Iulia)~~ saray~ na
ça~~rm~~ t~ r.
Osmanl~~ egemenli~i alt~ nda Balkanlar'da imal edilen de~erli e~yalar
Buda'ya kadar ula~m~~ t~ r. Yaz~ l~~ kaynaklarda, egemenli~in sonuna do~ru
sanatlar~ n~~ ö~rendikleri Üsküp (Skopje), Pozega ya da Belgrad'da do~mu~~
kuyumcular~ n isimlerine rastlanmaktad~ r. Azat edildikten sonra bu
kuyumcular, kuyumcu ustas~~ olarak çal~~mak üzere Buda'ya gelmi~lerdir.
Milletlerin birarada ya~amalar~~ ve kuyumculuk alan~ nda Türk ve
Balkan etkilerinin birbirlerine kar~~mas~~ nedeni ile, sergilenen e~yalar
aras~ nda bir tek orijinal Türk eserine rastlamak bile mümkün de~ildir.
De~i~ik türden kupalar~ n incelenmesi sonucunda, bu kupalar~ n ne
ya~lar~ n~ n, ne kullan~ m amaçlar~ n~ n ne de orijinlerinin saptanmas~~ mümkün
olamam~~t~ r. Kupalar~ n hangi ça~da ve ne amaçla yap~ ld~~~ n~~ belirlemek
için, üzerlerine, yap~ mc~lar~~ taraf~ ndan kaz~ nm~~~yaz~lardan yola ç~ kmak
gerekmektedir. Macaristan Milli Müzesi'nde muhafaza edilen bu tür yaz~l~~
üç kupa, ku~kusuz dini törenlerde kullan~lm~~lard~ r.
Ilk yaz~~ (45 ila 47 nolu resimler) 1574 tarihlidir. Yaz~da belirtilen
hükümdar, Muhte~em Süleyman'dan sonra tahta geçen ve 1566 ile 1574
y~ llar~~ aras~ nda hükümdarl~ k yapan II. Selim'den ba~kas~~ olamaz. Ikinci
yaz~da (52 ila 54 nolu resimler) bulunan 1592 tarihinden, yaz~ n~ n, III.
Murat (1574-1595) devrinde yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Üçüncü yaz~da (49
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ila 51 nolu resimler) hiçbir tarih bulunmarnakla birlikte, metinden, e~yan~n
tamamen dini amaçla imal edildi~i aç~kça anla~~lmaktad~ r. Stiline göre bu
kupa XVI. yüzy~l eseridir.
Kullan~m amaçlar~n~~ daha iyi anlamak için, Sofya Arkeoloji
Müzesi'nde bulunan üç kupadan söz etmek istiyoruz. Çok güzel bir biçimde
yap~lm~~~olan bu kupalar petekli motiflerle süslenmi~~olup, içlerinden
birinde kabartma ku~~flgürleri bulunmaktad~ r.
Bu kupalardan ikisi muhtemelen II. Selim devrine aittir; üzerlerindeki
petekli süslemelere göre, bu kupalar~ n Sofya% bir usta tarafindan ve 1578
y~l~ nda, III. Murat devrinde yap~lm~~~oldu~u san~lmaktad~ r.
Gerek Macaristan Milli Müzesi'nde gerekse Bulgaristan Arkeoloji
Müzesi'nde bulunan ve II. Selim devrinde yap~lan tüm kupalarda sultan~n
ad~ n~~belirten bir yaz~~bulunurken, ayn~~müzelerde muhafaza edilen ve III.
Murat devrinde imal edilen kupalarda padi~ah~n ad~~ belirtilmemektedir. Bu
tamamen bir tesadüf eseridir.
XVI. yüzy~lda, sultanlar~ n gençliklerinde bir sanat ö~renmeleri
gelenek haline gelmi~ tir. Böylelikle, I. Selim ( 512-152o) ve o~lu Muhte~em
Süleyman (1520-1566) kuyumculu~u seçmi~lerdir. Her ikisi de önemli
ölçüde sipari~ler vererek kuyumculan ödüllendirmi~lerdir. Süleyman'~ n
o~lu II. Selim ( ~ 566-1574) de bu gelene~i sürdürmü~tür. Onun saltanat~~
s~ras~nda, yönetimi alt~na ald~~~~topraklardaki kuyumculuk sanat~~ doruk
noktas~na ula~m~~~ve II. Selim bu konuda her türlü deste~i sa~lam~~t~ r.
Kuyumcular, yapt~klar~~e~yalar üzerine onun ad~ n~~kaz~yarak, sultana kar~~~
saygdann~~ve minnetlerini ifade etmi~ lerdir. III. Murat, kendisinden önceki
padi~ah kadar bu sanat dal~ na ilgi ve yard~m göstermedi~inden,
kuyumcular art~ k onu koruyucular~~olarak görmemi~ler ve ad~ n~~ yapt~klar~~
eserlere kaz~ mam~~lard~r.
Bu kupalar hemen hemen tüm XVI. yüzy~l~~ kapsamakta, hatta XVII.
yüzy~l~n ba~~na kadar uzanmaktad~ rlar. Daha sonra XVII. yüzy~lda
Osmanl~~ imparatorlu~u gerileme devrine girmi~, ekonomik ko~ullar~n
a~~rla~mas~~ ve kuyumculuk piyasas~ n~~ canland~ ran sipari~lerin ortadan
kalkmas~~ kar~~s~ nda, bu sanat önemini kaybetmeye ba~lam~~t~r. Bu durum,
imparatorlu~un ba~kentinden çok, eyaletlerdeki topraklarda daha çabuk ve
daha derin bir biçimde hissedilmi~tir.
Burada, Macaristan Milli Müzesi'nde muhafaza edilen çok önemli üç
parçadan söz etmek istiyoruz.
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~lk olarak gümü~~bir yaz~~ tak~ m~ ndan ba~layaca~~ z. Son derece güzel
i~çili~i ve dökümden son derece uyumlu süslemesi ile bu tak ~ m, uluslararas~~
planda çok önemli bir yer i~ gal etmektedir.
~i~~kar~ nl~, kapakl~~ bir mürekkep hokkas~ , yuvarlak kenarl~, yass~~ ve
dikdörtgen ~eklinde bir kalemli~e lehimlenmi~ tir. Bu kenarlardan hokkaya
en yak~ n olan~, bir mente~e ile aç~ lmakta ve as~ l~~ bir halka görünümü
vermektedir (63 ila 65 nolu resimler). Hokka ve kalemli~in üzerinde IV.
Mehmet (1648-1687)'in tu~ras~~ bulunmaktad~ r (resim 64). Kalem
tak~ m~ n~ n üzerine vurulan ayar damgas~~ yaln~zca e~yan~ n gümü~ ten
yap~ ld~~~ n~~ belirtmekle kalmamakta ayn~~ zamanda bunun o ça~da önemli
bir sanat eseri oldu~unu da göstermektedir. Kalemli~in arkas~ nda, Arap
harfleriyle yaz~lm~~~olan kuyumcu damgas~~ bulunmaktad~ r: "Mehmet
taraf~ ndan imal edilmi~tir". Kalem tak~ m~ n~ n cinsi, sahibinin sosyal
seviyesini göstermektedir: Gümü~~kalem tak~ m~~ çok önemli ki~iler, bronz
kalem tak~ m~~ ise daha alt seviyedeki ki~ iler taraf~ ndan kullan~ lmaktad~ r.
Kalem tak~ m~ , tarihçiler, defterleri tutan kâtipler, gümrük ve hesap
kay~ tlar~ n~~ tutanlar tarafindan da kullan~lmaktad~ r.
61 ve 62 nolu resimlerde görülen silindir biçiminde emaye kaideli iki
kupan~ n kenar~ na çember geçirilmi~ tir. Kupalar~ n yüzleri ise sedef kakmal~~
bir plaka ile kaplanm~~ t~ r. Tepsi ve ayakl~~ kupa, Islam süsleme sanat~ n~ n en
çok uyguland~~~~mutfak e~yalar~ n~ n ba~~ nda gelmektedir. Az ya da çok
ihtimamla yap~ lm~~~vazolar, bronz ya da bak~ rdan imal edilmi~lerdir. Halk
taraf~ ndan kullan~ lmak üzere, madeni yüzeyleri and~ ran, çe~itli renklerde
vernik ile parlat~ lm~~~pi~irilmi~~topraktan vazolar da imal edilmi~tir. özel
bir biçimde imal edilmi~~vazolar aras~ nda, özel biçimde parlat~ lm~~~bir
madenden yap~ld~~~~izlenimini yaratan sedefli iki kupa gösterilebilir.
Macaristan Milli Müzesi'ndeki bak ~ r e~yalar, genel olarak, süslemesiz,
günlük hayatta kullan~ lan kaplardan olu~maktad~ r. Bu e~yalar aras~ nda,
birbirlerinin hemen hemen benzeri olan gravürlü ve a~~zl~~ iki ibrik dikkati
çekmektedir.
Bu ibriklerden biri (resim 69), di~erinden (resim 14) biraz daha
yüksektir. Bitkisel ve geometrik süsleme motifleriyle tamamen kapl~~
silindirik gövde üzerinde, iki düz, yuvarlak alan kar~~~kar~~yad~ r: Yüzleri
süsleyen tüm dekorasyonun ortas~ ndaki iki madalyon tamamen bo~~
b~ rak~lm~~t~ r. Noktal~~çerçeve k~ vr~ ml~~ dallarla tamamlanm~~t~ r. Alt~~ bukleli
bir kurdelas~~ olan buket, çerçevenin üzerinden geçmektedir (resim 70). Her
bukleden stilize bir sümbül uzanmaktad~ r. ~eritli bir desen, ibri~in a~z~ na
kadar, dar boynu izlemektedir. Çizgiler kaz~ nm~~~kulp ise, kenarlar~~ t~ rt~ kl~~
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iki yaprak ile ib~-i~in a~z~na ve büyük bir kafesli gül ile de ibri~in alt~na
tutturulmu~tur.
~imdi anlataca~~m~z eser ise, çok kibar bir biçimde yap~lm~~~küçük bir
kupad~r. Kupan~n yüzünde üç kez tekrar edilen yuvarlak bir motif, dall~~ ve
yaprakl~~ çiçeklerden olu~an yanm daire ~eklindeki bir taç ile çevrilmi~tir
(resim 71). Fonun orta süsü, alt~~dal~~bulunan, y~ld~z biçiminde parlak bir
güldür.
Ayn~~ türden bir minyatürün de yerald~~~, Matrakç~~ Nasuh'un
günlü~ünde belirtilen Neszmely ~ehrindeki bir ba~da bulunan bu kupa,
büyük bir ihtimalle, 1543 seferi s~ras~ nda Macaristan'a gelmi~tir. zira
Nesz~nly ~ehri uzun süre Türklerin idaresi alt~nda kalm~~ t~r.
Çan ~eklindeki ayakl~~~amdan (72 ve 73 nolu resimler), Türk-Osmanl~~
bak~r i~çili~inin en karakteristik örneklerinden biridir. Orta k~s~mda bir ya~~
damlal~~~~bulunmaktad~r. Parmakl~kl~~gövde, bir lalenin stilize çene~ini
and~ran a~~z ile son bulmaktad~r. Bu kibar form, muhtemelen Rönesans
sanat~n~n etkisi alt~nda kalan Türk süsleme sanat~nda yayg~n olarak
kullan~lm~~ t~r.
Vi~MLEKÇILIK
En çok kullan~lan ve dolay~s~yla en çok bulunan e~yalar, pi~irilmi~~
topraktan yap~lan vazolard~r. Macaristan Milli Müzesi'nin kolleksiyonunda
bulunan en karakteristik e~yalar bu bölümde anlat~lacakt~r.
Geni~~a~z~n~n kenarlar~~ t~rt~kl~~olan ayakl~~kupa, Buda ~ehrinde, Fö
soka~~nda aç~lan kaz~~alan~nda bulunmu~tur. Kupan~n ye~il renkli iç tarafi
verniklenmi~tir (resim 66). Basit bir biçimde yap~lan bu kap, muhtemelen
ev i~lerinde kullan~lm~~t~ r. Verniklemenin amac~, ya~l~~maddelerin kab~n
içine s~zmas~n~~önlemektir.
Bu tip mutfak kaplar~, Osmanl~~ Türkleri'nde yayg~n olarak
kullan~lmaktad~r. Bu tür kaplar~n islam dünyas~nda ortaya ç~kmas~~oldukça
eski zamanlara rastlamaktad~r. Osmanl~~ egemenli~i alt~ndaki Macar
topraklar~nda bu kaplardan binlercesi bulunmu~tur. Balkanlar'da ise bu
kaplar, günümüzde bile kullan~lmaktad~r. Seramikten yap~lm~~~tepsiler ve
ayakl~~ kupalar, ku~kusuz bak~rdan ve bronzdan yap~lm~~~benzerlerine
nazaran çok daha ucuzdur. Parlak vernik, bu kaplara madenden yap~lm~~~
havas~~vermektedir.
Bir di~er tür seramik Türk vazosu, tütsülenmi~~kara testidir.
XIX. yüzy~l~n sonunda, Buda Krall~k Saray~'n~n bugünkü yerinde
yap~lan kaz~larda, iç yüzü siyah ve verniklenmi~~olan gri bir testi
Benden C. L, 37
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bulunmu~ tur (resim 68). Son derece kibar bir görünüme sahip olan gövde,
dalgal~~ bir kurdela ile süslenmi~~yass~~ bir küre biçimindedir. Kenarlar~~
t~ rt~ kl~~ve dikey çizgilerle süslenmi~~bu kurdela tüm gövdeyi dola~maktad~ r.
Basit ve ucuz bir yöntemle imal edilen ve bir kez pi~irilmi~~olan testi
daha sonra f~ r~ na verilmi~tir. A~z~~ kapal~~ bir fir~ nda saman ve ya~~odun
duman~na tutulan vazolar~ n gözenekleri odun kömürü ile dolmaktad~r.
Bu imalat ~ekli, uzun süre Osmanl~~ egemenli~i alt~ nda kalan bütün
Balkan ülkelerinde yayg~n olarak kullan~lm~~t~ r. A~a~~~Tuna ülkelerinde,
dumanlama yoluyla yap~ lan çömlekçilik bugün bile büyük ölçüde
kullan~lmaktad~r. Ku~ kusuz Balkanlar'dan gelme bir teknik ile metal
parlakl~~~~verilen gri testiler, Mohaç (Macaristan)'taki çömlekçilerden
kolayca sat~ n al~nabilmektedir. Ayn~~ teknik, ayn~~ zamanda dumanlanm~~,
parlak ve süslemeli siyah mutfak e~yas~~ da imal edilen Büyük Macar
Ovas~'n~n baz~~ bölgelerinde (Szentes, Mezöti~ r ve dolaylar~ ) faaliyet
gösteren çömlek ustalar~~ tarafindan da kullan~lmaktad~ r.
~imdi anlataca~~m~ z iki tabak, seramikten yap~lm~~~ve verniklenmi~~
olup, 1) rkûny (Stûrovo, Çekoslovakya)'de, eski bir kalenin yerinde
bulunmu~ tur. Tabaklardan birinin iç taraf~~ parlak, di~erininki ise koyu
renktedir. Bu tabaklar~ n yan~nda, küre ~eklinde gövdeleri olan, bak~rdan
kazanlar da bulunmu~ tur. Geni~~a~~zl~~ bu kaplar, hemen hemen silindir
biçimindedir. Bu kazanlar, dipten ba~ layarak hafifçe daralmaktad~ r. Bu
kaplar~n, düz ~erit halinde k~ sa ve dar, s~k~ ca bükülmü~~kulplar~~
bulunmaktad~ r.
Bu anlat~m ku~ kusuz yeterli de~ildir. Bir tek müzenin koleksiyonu,
Macaristan'daki ~slam sanat eserlerinin hepsi ve bütün Türk eserleri için bir
ölçü olamaz. Bu tür bir giri~imi ba~ar~ya ula~t~ rabilmek için, Macaristan'daki çe~itli müzelerde muhafaza edilen bütün Türk eserlerini sunmak gerekir.
Bununla birlikte, bu sanat eserlerinin tammlamalann~n, Osmanl~~
egemenli~i alt~ ndaki Macaristan'da ortaya ç~kan süsleme sanat~ na ili~kin bir
fikir verebilece~i ümidindeyiz.
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RENKLI RESIMLERIN LISTESI
I BIR VEZIRIN GÖRKEMLI ÇADIRI

Kuma~. K~rm~z~~ renkteki d~~~ k~s~ m, çok renkli zengin i~ lemelerle
süslenmi~tir. Çad~nn çat~s~ nda ve yan taraflar~ nda, çok dilimli yaylarla
ba~lanm~~~ i~lemeli on iki kolon bulunmaktad~r. Çiçek motifi bir alan,
kolonlar aras~ ndaki bo~lu~u doldurmaktad~ r. Süslemelerin büyük bir k~sm~,
gül, lale gibi, stilize edilmi~~tabi çiçeklerden olu~maktad~r.
Çad~ r, XVII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ndan kalm~~t~ r. Uzunlu~u yakla~~ k
600 cm, geni~li~i ise yakla~~ k 4.00 cm. kadard~ r. Envanter no: 1927.54.
(Aynnt~lan)
Çiçekli kolonlar aras~ nda madalyon bulunmaktad~ r.
II BIR VEZIRIN GÖRKEMLI ÇADIRI

III KAFTAN

Deriden yap~lm~~ t~ r. A~a~~ya do~ru uzanan birçok parças~~vard~ r. Bele
kadar dikilmi~ , daha sonra parçal~~ eteklere ayr~lm~~t~ r. ~~lemeli motiflerle
süslenmi~~ ön k~s~ m yan etekler üzerine geni~ lemesine katlanm~~ t~ r.
Kenarlar~, sekiz tane çok k~ sa ve sekiz tane çok uzun madalyon üzerinde
toplanm~~~desenlerle suslenmi~ tir. Eteklerin her kö~ esinde, ortadaki bir
çiçe~in çevresinde toplanm~~~büyük ve zengin bir çiçek kompozisyonu
bulunmaktad~ r.
XV-XVI. yüzy~ l. Borostyanko (Bernstein).
I~lemdi yan ete~in ön kenar~~ ~~ ~ 5 cm. uzunlu~undad~ r. Arka k~sm~n
uzunlu~u ise 125 cm.'dir. Envanter no: 69.80.C.
IV KAFTAN (Ayr~ nt~l~ )
Alt~ n iplik ile i~lenmi~~yaka süslemesi.

(Ayr~ nt~l~ )
Ete~in ucundaki büyük madalyon.

V KAFTAN

(Ayr~ nt~l~ )
Ortadaki bir çiçe~in çevresine yerle~tirilmi~~i~lemeli çiçek kompozisyo-

VI KAFTAN

nu.

SIYAH-BEYAZ RESIMLERIN LISTESI
I BIR VEZIRIN GÖRKEMLI ÇADIRI
Bugünkü haliyle çad~ r~ n içi.
Envanter no: 1927.54.
2

3

DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Yandan görünü~.
Envanter no: 69.80.C.
DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Arka k~s~ m.

4 DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Yaka süslemesi.
5 DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Ete~in ucundaki küçük madalyon.
6 DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Ete~in kenar~ ndaki büyük madalyon.
7

ila lo DERI KAFTAN (III Nolu Resmin Ayr~nt~s~ )
Ortadaki bir çiçe~in çevresinde bulunan i~lemeli büyük süs.

ii BIR ÇIFT TERLIK

Deriden yap~lm~~. D~~~ k~sm~, gümü~~ i~lemdi dallar~~ olan çiçek
motifleriyle süslenmi~; iç k~sm~~ise, yald~zl~~fon üzerine parçalara ayr~lm~~~
marokenden kafesli süslemelerle kaplanm~~t~ r.
XVII. yüzy~l eseridir.
Uzunlu~u 2 2 cm., geni~li~i ise 8,5 cm.'dir. Envanter no: 1871.26o.
12

ÇANTA
K~ rm~z~~ marokenden yap~lm~~ t~ r. Gümü~~nak~~l~~üç gül yan taraflar~ n' ve
yine gümü~~nak~~l~~ Arapça bir yaz~~ kapa~~n~~süslemektedir.
XVII. yüzy~l eseridir.
Uzunlu~u 28 cm., geni~li~i ise 15 cm.'dir. Envanter no: 1912.60.
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(Ayr~ nt~lar~ )
Orta süsü devaml~~ ~slami motiflerle süslenmi~tir.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 13,5 cm., yüksekli~i ise 3 cm.'dir. Envanter no: 1891.56.7.

13 KUPA

14 KUPA (I 3

Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Islami motifli, çekiçlenerek gümü~ ten yap~ lm~~ t~ r.

15 KUPA

Islami motifli, çekiçlenerek gümü~ ten yap~lm~~ t~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 11,9 cm., yüksekli~i ise 3 cm.'dir. Envanter no: App. Jank. ~~78.
16 KUPA

~slami motifli, çekiçlenerek gümü~ten yap~lm~~ t~ r: Kupan~ n kenar~ ndaki
kabartma yaz~, Kardinal György Martinuzzi Utie'§eni ~erefine
yaz~lm~~ t~ r.
yüzy~l eseridir.
Çap~~ 12,3 cm., yüksekli~i ise 2,9 cm.'dir. Envanter no: App. Jank. 179.
1

7 KUPA

Çekiçlenmi~~gümü~ten yap~lm~~t~ r. Yüzler üzerine bitki ve geometrik
süslemeler kaz~ nm~~t~ r. Orta madalyon üzerinde uzun bacakl~~ bir ku~~
figürü bulunmaktad~ r.
yüzy~l eseridir.
Çap~~12,2 cm., yüksekli~i ise 3,3 cm.'dir. Envanter no: 55.446.C.
18 KUPA

Çekiçlenerek gümü~ten yap~lm~~t~ r. Alt k~s~ mdaki aya~~n çevresinde,
yivli fon üzerinde birbirlerine ba~lanm~~, daire ~eklinde çiçekler
bulunmaktad~r. Dökme madenden yap~lm~~~ve hareket eden oldukça
büyük bir ku~~heykeli orta madalyon üzerine tutturulmu~ tur.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 9,8 cm., yüksekli~i ise 2,6 cm.'dir. Ayak çap~~ 4,7 cm.'dir. Envanter
no: 1879.128.1.
~ g KUPA

Çekiçlenerek gümü~ ten yap~lm~~t~ r. Yaprakl~~süslemeler aras~nda Islami
motifler bulunmaktad~ r.
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XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 12,7 cm., yüksekli~i ise 3,4 cm.'dir. Envanter no: 1908.52.1.
20

KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Orta madalyon üzerinde dall~~ ve
Islami motifler, kabartma ku~~figürleri bulunmaktad~ r.
Keresztûri puszta (Ja§a. Tomi), XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 15,7 cm., yüksekli~i ise 4,7 cm.'dir. Envanter no: 1887.17.3.
21

KUPA (19 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Kupan~ n çevresine yaprakl~~ dallar kaz~ nm~~ t~ r.
22

KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~t~ r. Yaprakl~~ ve Islami süslemeleri
bulunmaktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 12,5 cm., yüksekli~i ise 3 cm.'dir. Envanter no: 1891.56.6.
23 KUPA (24 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Orta madalyonda süslemeler bulunmaktad~ r.
24 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Dökme madenden orta madalyon
üzerinde, dall~ , Islami motifler, kabartma insan ve hayvan figürleri
bulunmaktad~r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~14,8 cm., yüksekli~i ise 4 cm.'dir. Envanter no: 1889.4.1.
25 KUPA (26 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Orta madalyonda süslemeler bulunmaktad~ r.
26 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve Islami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 11,5 cm., yüksekli~i ise 2,6 cm.'dir. Envanter no: 1916.2.
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27 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r.
Keresztûri puszta ja§a Tomi), XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~15,4 cm., yüksekli~i ise 4,6 cm.'dir. Envanter no: 1887.'7.2.
28 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r.
Kubin, XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~13,3 ila 13,9 cm., yüksekli~i ise 2,9 ila 3,2 cm.'dir. Envanter no:
1874.267.
29 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r. Orta madalyonu stilize y~ld~zlarla
süslenmi~tir.
Keresztûri puszta (Ja§a. Tomi), XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ ~~o,8 cm., yüksekli~i ise 2,8 cm.'dir. Envanter no: 1887.'7.6.
30 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r, dökme metalden yap~lm~~, ç~lunt~l~~ orta süsü
yar~m küre biçimindedir.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~14,3 cm., yüksekli~i ise 3,5 cm.'dir. Envanter no: 55.448.C.
31 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r. Orta süsü, stilize kaz~nm~~~ y~ld~zlardan
olu~maktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 11,6 cm., yüksekli~i ise 3,4 cm.'dir. Envanter no: 55.445.C.
Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )
Kupan~ n kenar~na palmiye yapraklar~~ kaz~ nm~~ t~ r.

32 KUPA (31
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33 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r. Merkez süsü ise, yatar vaziyetteki bir geyik
heykelinden olu~maktad~ r.
Kolozsvâr civar~ nda bulunmu~~olup, XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 14 cm., yüksekli~i ise 3 cm.'dir. Envanter no: 194731.
(Ayr~ nt~ )
Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Islami motiflidir.
Orta süsü, yatar vaziyetteki bir geyik heykelinden olu~mu~tur.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 11,5 cm., yüksekli~i ise 4 cm.'dir Envanter no: 1887.36.1

34 KUPA

35 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve Islami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r. Orta madalyona, stilize bir y~ld~ z
kaz~nm~~t~ r.
Kolozsvâr (Cluj) civar~ nda bulunmu~~olup, XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 14,4 cm., yüksekli~i ise 4 ila 4,3 cm.'dir. Envanter no: 1949.30 ~~
36 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Yaprakl~~ ve ~slami motifi
süslemeleri bulunmaktad~ r. Orta süsünde, yatar vaziyette bir hayvan
figürü vard~ r.
Karas Irma~~~üzerindeki bir de~irmen çukurunda bulunmu~~olup, XVI.
yüzy~l eseridir.
Çap~~ 14,8 ila 15,6 cm., yüksekli~i ise 4,1 ila 4,9 cm.'dir. Envanter no:
1871.257.
37 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~t~r. Kabartma y~ld~zlar ve damarlarla
süslenmi~tir. Orta süsüne y~ld~z kaz~nm~~t~ r. Kenarlar~~ i~lemelidir.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 13,5 cm., yüksekli~i ise 3,8 cm.'dir. Envanter no: 1891.56.8.
38 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~t~ r. Petekli süslemeleri vard~ r. Orta
madalyonu ~slami motiflidir.
Keresztûri puszta (Ja§a Tomi), XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ ~~ 5,5 cm., yüksekli~i ise 2,9 cm.'dir. Envanter no: 1887.1 7. t.
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39 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Damarlar ve dallarla süslenmi~tir.
Orta süsünde, tavus ku~lar~~ i~lenmi~~hayat a~ac~~ bulunmaktad~ r.
Keresztûri puszta (Ja§a Tomi), XVI. yüzy~l eseridir. Çap~~ 15,5 cm.,
yüksekli~i ise 4,2 cm.'dir. Envanter no: 1887.1 7.4.
40 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Bo~~ve dolu kareler çekiçlenmi~tir.
Orta süsünde alt~~ yaprakl~~ stilize çiçek figürü bulunmaktad~ r.
Mako, XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 12,5 cm., yüksekli~i ise 3,9 cm.'dir. Envanter no: 191 o.22.3.
41 KUPA (42 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Stilize çiçek bütün madalyonu kaplamaktad~ r.
42 KUPA

Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Geni~~süslemeleri vard~ r. Petekli
orta madalyon üzerinde, alt~~ yaprakl~~ stilize çiçek bulunmaktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ ~~ 1,3 ila ~~ 1,5 cm., yüksekli~i ise 3,3 cm.'dir.
Envanter no: 55.447.C.
43 KUPA (Ayr~ nt~ )

Kabartma orta süsüne y~ld~z i~lenmi~tir.
XVI. yüzy~ l eseridir.
Envanter no: 1908.52.2
44 KUPA (Ayr~ nt~ )

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~ lm~~ t~ r. Yapraklardan olu~an bir taçla
stislenmi~, y~ld~zl~~ yüzler üzerinde kabartma kartallar bulunmaktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 11,4 cm., yüksekli~i ise 3,5 cm.'dir. Envanter no: 1908.52.2
45 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~t~ r. Üzerinde K~ r Tanr~s~ n~ n Kabartma
figürü bulunmaktad~ r. Kiril harflerinde bir yaz~, ~slami motifi orta
süsün çevresinde ve kenarda dolanmaktad~ r.
XVI.yüzy~l eseridir.
Çap~~ 15,3 cm.'dir. Envanter no: 1929.36.
46 ve 47 KUPA (45 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Kabartma hayvan figürleri bulunmaktad~ r.
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48 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Dilimler içinde kabartma ku~~
figürleri bulunmaktad~ r. Y~ld~z kaz~nm~~~orta madalyonda, yatar
vaziyette bir koç heykeli vard~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 13,7 cm., yüksekli~i ise 4,4 cm.'dir. Envanter no: 1913.13.
49

ila 51 KUPA
Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Üzerinde K~ r Tanr~s~ n~ n kabartma
figürü bulunmaktad~ r. Kenarlar~~ i~ lemeli orta madalyonun üzerinde
stilize bir ejderha vard~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 13,5 cm., yüksekli~i ise 3,8 cm.'dir. Envanter no: 1920. 16.

52 ila 54 KUPA
Gümü~ten çekiçlenerek yap~lm~~ t~ r. Dall~~ ve yaprakl~~ bir çerçevede
azizlerin portreleri bulunmaktad~ r. Orta süsünde, ba~~ nda balesi ile
oturur vaziyette bir aziz vard~ r. Orta süsü çevresinde ve kupan~ n kenar~~
üzerinde Kiril harflerinde yaz~lm~~~bir yaz~~bulunmaktad~ r.
XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ I 4,8 ila 15,1 cm., yüksekli~i ise 4,3 cm.'dir. Envanter no: 191 ~~ .57.1
55

ila 56 KUPA
Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~~olup, aya~~~bulunmamaktad~ r. Bitki
motifi bir çerçeve içinde alt~~ aziz büstü vard~ r. Orta madalyon üzerinde,
ejderhay~~ öldüren aziz Georges'in resmi bulunmaktad~ r.
Danaföldvâr, XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ ~~ 2,8 ila 13,1 cm., yüksekli~i ise 4,2 ila 4,6 cm.'dir. Aya~~ n çap~~ 6,3
cm.'dir. Envanter no: App. Jank. 182.

57 KUPA

Gümü~ ten çekiçlenerek yap~lm~~~olup, süslemesi bulunmaktad~ r. Orta
süs yar~ m-ayla~ja çevirili olup, kabartmal~~ ve parlakt~ r.
Hegyhâtkisb6- .(Vas bölgesi), XVI. yüzy~ l eseridir.
Çap~~13,4 cm., yüksekli~i ise 3 cm.'dir. Envanter no: 1867.76.3.
58 KUPA

Kalayl~~ bak~ rdan yap~lm~~t~ r. Madalyonu yass~~ yar~ m küre biçimindedir.
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XVI. yüzy~l eseridir.
Çap~~ 14,4 ila 15 cm., yüksekli~i ise 3 ila 3,2 cm.'dir.
Taban çap~~ 8,2 cm.'dir. Envanter no: 1912.108.92.
59 MAKO HAZINESI

Gümü~~kupa ve ma~rapalar.
XVI. yüzy~l eserleridir.
Envanter no: 1910.22.1-3.
6o KERESZTÜRI PUSZTA HAZINESI

Gümü~~kupalar.
XVI. yüzy~l eseridir.
Envanter no: 1887. ~~7. ~~ -6.
61 AYAKLI IKI KUPA

Sedef kaplamal~d~ r. Bölmeli emaye çember geçirilmi~tir. Ayn~~ stilde
bronz kaideleri bulunmaktad~ r.
XVII. yüzy~l eseridir.
A~~z çap~~ 15 cm., yüksekli~i ise 7 cm.'dir. Aya~~ n çap~~ 5 cm.'dir.
Envanter no: App. Jank. 219-220.
62 AYAKLI KUPA (61 Nolu Resmin Ayr~ nt~s~ )

Bölmeli emaye kaidesi vard~ r.
Envanter no: App. Jank. 219.
63 ila 65 YAZI TAKIMI
Üstte, zengin çiçek süslemesi ve sultan~ n tu~ras~.
XVII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda yap~lm~~ t~ r.
Uzunlu~u 30,5 cm.'dir. Envanter no: 1926.32.
66 AYAKLI KUPA

Pi~irilmi~~topraktan yap~lm~~~olup, kenar~~ i~lemelidir.
~ç k~sm~, ye~il vernik ile korunmu~ tur.
Buda, Fö utca 70, XVI.-XVII. yüzy~ l eseridir.
A~~z çap~~23,2 cm., yüksekli~i ise 10,9 cm.'dir. Aya~~ n çap~~9,8 cm.'dir.
Envanter no: 1913.45.73.
67 ÇÖMLEK

Pi~irilmi~~topraktan yap~lm~~t~ r. A~z~~geni~~olup, içi kahverengi vernik ile
kaplanm~~ t~ r.
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Pârkâny-Kakadvâr turovo), XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
A~~z çap~~ 20,1 cm., yüksekli~i ise 23 cm.'dir. Taban çap~~13,7 cm.'di.
Envanter no: 1942.4.5.
68 TESTI

Pi~irilmi~~topraktan yap~lm~~t~r. Dalgal~~çizgilerle süslenmi~~yüzeyi siyal
vernikle kaplanm~~t~r.
Buda, XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
Yüksekli~i 29 cm., taban çap~~ise ~~1,8 cm.'dir. Envanter no: ~~897.61.5o
69 IBRIK

Bak~rdan yap~lm~~t~r. Yüzeyine zengin süslemeler kaz~nm~~t~r.
XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
A~~z çap~~5 cm., yüksekli~i ise 28,5 cm.'dir. Envanter no: 1912.90.
(69 Nolu Resmin Ayr~nt~s~)
ibri~in omuzu üzerine çiçek süsleri kaz~nm~~t~r.

70 IBRIK

7 1 KUPA

Bak~rdan yap~lm~~t~r. Gövde üzerinde dall~~çiçekler i~lenmi~tir.
Neszmdy, XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
Nolu Resmin Ayr~nt~s~)
Ayakl~~olup, üzerine bal~k figürü kaz~nm~~t~r.

72 ~AMDAN (73

73 ~AMDAN

Bak~rdan yap~lm~~t~r. Girintili gövde yuvarlakur. Aya~~~çan ~eklindedir.
~amdan~n ucu, stilize bir lale ~eklindedir.
XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
Yüksekli~i 28 cm., aya~~n çap~~ise 14,5 cm.'dir. Envanter no: 1917.23B.
74 IBRIK

Bak~rdan yap~lm~~t~r. Gövde üzerine zengin çiçek motifleri kaz~nm~~t~r.
Buda ~atosu, XVI.-XVII. yüzy~l eseridir.
A~~z çap~~4,7 cm., yüksekli~i 26 cm.'dir. Envanter no: 55.456.C.

Res. I — Bir vezirin görkemli çad~ r]. XVII. yüzy~ l~ n 2. yar~s~ ndan kalm~~ t~ r.

Res. 11—Bir vezirin görkemli çad~ r~ , ayr~nt~~

Res. t —Tam teçhizatl~~ bir çad~nn içi

Res. III— Deri kaftan. XV-XVI. yüzy~l

Res. 2 - I ~ I nolu resimdeki deri kaftan~ n

yandan görünü~ü. XV-XVI. yüzy~l

Res. 3—Kaftan~n arkas~~

Res. 4—Katta= yaka i~lemeleri

Res. IV—Deri kaftan, ayr~nt~. XV-XVI.
yüzy~l

Res. V—Deri kaftan, ayr~nt~. XV-XVI.
yüzy~l

Res. VI — Deri kaftan, ayr~ nt~. XV-XVI. yüzy~ l

Res. 6—Kaftan. Ete~in
kenar~ndaki büyük
madalyon

Res. 5—Kaftan. Ete~in ucundaki küçük
madalyon

Res. 7/ ~ o — Kaftan. Orta çiçe~in
çevresinde i~lenmi~~büyük süs
ayr~ nt~ lar~~

Res. ii —Bir çift deri terlik. XVII. yüzy~l

Res.

12

— Deri çanta. 'XVII. yüzy~l

Res. 13—Gümü~~kupan~n orta madalyon
süslemesi, ayr~nt~. XVI. yüzy~l

Res. 14— Arabesk motifi gümü~~kupa:
kenar~~ 13 nolu resmin ayr~nt~s~~

Res.

Arabesk motifli gümü~~kupa. XVII. yüzy~l

Res. 16— György Mar tinuzzi'ye ili~kin bir yaz~s~~ olan
gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. ~~7 — Gümü~~kupa.
Madalyon üzerine uzun
bacakl~~ bir ku~~kaz~nm~~.
XVII. yüzy~l

Res. ~8—Orta madalyon
üzerinde ku~~heykeli
bulunan gümü~~kupa.
XVI. yüzy~l.

Res. 19 — Yaprak!' süsleri ve arabesk motifleri bulunan gümü~~kupa. XVI. yüzy~ l

Res. 20-Gümü~~kupa. Arabesk motifi ve
dökme orta madalyonlu. Kereszturi puszta
(Jasa Tomic) XVI. yüzy~l

Res.

kupan~n kenar süsü.
19 nolu resmin ayr~nt~s~~

21 - Gümü~~bir

Res.

22 - Arabesk

motifi gümü~~kupa .XVI. yüzy~l

Res. 23—Gümü~~kupan~ n bir orta madalyonu. 24 nolu resmin ~ayr~nt~s~~
Res. 24—Orta madalyonu kabartmal~~ gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 25—Gümü~~bir kupan~n madalyon
süsü. 26 nolu resmin ayr~nt~s~~

Res. 26—Arabesk motifi gümü~~kupa.
XVI. yüzy~l

Res. 27— Arabesk motifi gümü~~kupa. Kereszturi puszta (Jasa Tomic) XVI. yüzy~l

Res. 28—Arabesk motifi gümü~~kupa. Kubin, XVI. yüzy~l

Res. 29—Y~ld~ z madalyonlu gümü~~kupa. Kereszturi puszta
(Jasa Tomic) XVI. yüzy~ l

Res. 3o— Arabesk motifi gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 3 ~~ —Y~ld~z ~eklinde orta süsü olan gümü~~kupa. XVI. yüzy~l
Res. 32— Kenarlar~~palmiyelerle süslü gümü~~kupa. 31 nolu resmin ayr~nt~s~~

Res. 33 — Geyikli gümü~~kupa. Kolozsvar (Cluj

civar~nda bulunmu~tur. XVI. yüzy~l

Res. 34—Geyik heykeli olan gümü~~kupa, ayr~ nt~. XVI. yüzy~l

Res. 35— Y~ld~z stislu gümü~~kupa. Kolozsvar (Cluj)
civar~nda bulunmu~tur. XVI. yüzy~ l

Res. 36—Orta susunde hayvan heykeli olan O'nu§ kupa.
Karas Irma~~~k~y~ s~ nda bulunmu~ tur. XVI. yüzy~l

Res. 37—Y~ld~z süslü gümü~~kupa. Kenar aynnt~s~, XVI. yüzy~l

Res. 38—Petek desenli gümü~~kupa. Kereszturi puszta
(Jasa Tomic) XVI. yüzy~l

Res. 39—Ortas~ nda tavus ku~lar~~ olan gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 40—Dolu ve bo~~kareleri olan gümü~~kupa. Mako, XVI. yüzy~l

Res. 41 — Madalyonu stilize çiçek süslemeli gümü~~kupa. 42 nolu resmin ayr~ nt~s~~
Res. 42—Dalga süslemeli gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Orta rnaclal,r~ . Gümü~~bir kuKes. 13
pan ~ n .tr~ t~ t ~ l XVI. yüzy~l

Res. 44— Kartal f~gürlü ve y~ ld~z süslemeli
gümü~~kupa, ayr~nt~. XVI. yüzy~l

Res. 45—Kabartmall hayvan figürlü gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 46/47—Hayvan figürlü gümü~~kupa. 45 nolu resmin ayrinnsi

Res. 48— Kabartmal~~ ku~~figürlü gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 49/51—Kabartma hayvan figürlü
gümü~~kupa. XVI. yüzy~ l

Res. 52/54—Aziz büstleri i~lenmi~~
gümü~~kupa. XVI. yüzy~l
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Res. 55—Aziz resimleri bulunan gümü~~kupa. Ortada
Saint Georges. XVI. yüzy~ l

Res. 56—Kupan~n kenar~. 55 nolu resmin aynnt~s~~

Res. 57—Orta madalyonu yar~maylarla
çevrili gümü~~kupa. XVI. yüzy~l

Res. 58—Bak~r Kupa. XVI. yüzy~l

Res. 59—Mako hazinesi. XVI. yüzy~l

Res.. 6o—Kereszturi puszta (Jasa Tomic) hazinesi. XVI. yüzy~l

Res. 6~~ —Sedef ayakl~~ kupalar. XVII. yüzy~l

Res. 62 — Sedef bir kupan~n parçal~~emayeden aya~~ .
61 nolu resmin aynnt~s~~

Res. 63/65— Sultan~n tu~ras~~ile birlikte, gümü~~yaz~~ tak~m~.
XVII. yüzy~l~n 2. yans~~

Res. 66— Pi~irilmi~~topraktan kupa. Buda.
Fö utca 70, XVI- XVII. yüzy~l

Res. 67— Pi~irilmi~~topraktan çömlek. Parkany-Kakadvar
(sturovo) XVI-XVII. yüzy~l

Res. 68—Pi~irilmi~~topraktan testi. Buda, XVI-XVII. yüzy~l

Res. 69—Bak~r ibrik. XVI-XVII. yüzy~l

Res. 7o—Çiçek süslemeli bak~ r ibrik. 69 nolu resmin ayr~ nt~s~~

Res. 71—Bak~r kupa. Neszmaly, XVI-XVII. yüzy~ l

Res. 72—Bak~r ~amdan~n aya~~ndaki bal~ k figürü.
73 nolu resmin ayr~nt~s~~

Res. 73 Bak~ r ~amdan XVI-XVII. yüzy~l

Res. 74—Bak~r ibrik. Buda ~atosu XVI-XVII. yüzy~l

