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— Birinci Dünya Sava~~~(1914-1918) s~ras~nda birçok illerimiz
ve Istanbul yabanc~~devletlerin i~galine u~ram~~t~. Istanbul Arkeoloji
Müzesi de kapal~~idi, fakat personeli i~ba~~nda bulunuyordu. Yabanc~~
Devlet adamlar~~maliye i~lerine de el uzatm~~lar, görevli olan Frans~z
mümessili Arkeoloji Müzesine ayda be~~lira ödenek verilmesini uygun
görmü~tü. Kendisine verdi~im bilgilerin hiçbir tesiri olmam~~t~.
Her yönden pek ac~~ve hazin bu günleri hiç unutamam!
O s~ ralarda Frans~zlar~n Sarayburnu'nda kaz~lar yapt~rmakta
ve hattâ bulduklar~~eserlerle meskükat~~da memleketlerine göndermekte olduklar~n~~haber allyorduk. Bunun üzerine Müzeler Müdürü
merhum Halil Ethem Bey Çemberlita~'daki Belediye binas~nda karargâh kurmu~~olan General Charpie'ye gitti. Bulunan meslaikat~n
müzeye verilmesi gerekli oldu~unu söylemi~, General sert bir mukabele ile bunlar~~Louvre Müzesi'ne gönderdi~ini bildirince Halil Bey,
siz daha kendi müzelerinizi bilmiyorsunuz, Louvre Müzesi'nde meskûkât yoktur. Ancak Bibliyotek Nasyonal'de bulunur yolunda mukabele etmi~~ve üzüntü ile ayr~lm~~t~. Mamafih Ceneral'in da Halil
Beye çok hiddetlendi~i hattâ, ya~l~~bir adam olmasayd~~kendisini tevkif edece~ini, söyledi~i de ~ayi oldu.
Bu elim hadiseler s~ras~nda Müzeye Hakk~~Bey isminde bir te~men geldi. Halen yanl~~~olarak Ibrahim Pa~a Saray~~denilen Mihterhane binas~nda, çok k~ymetli tarihi ota~~ve çad~rlar~n bulundu~unu
ve bunlar~n birgün yabanc~lar taraf~ndan yurt d~~~na kagr~labilece~ini söyledi.
Halil Bey derhal Müzeye nakillerini uygun gördü. O tarihte
kapal~~bulunan Sanayi-i Nefise Mektebinin bo~~olan büyük salonuna
y~~~n halinde dolduruldu. Nihayet Mütareke yap~ld~, hay~rl~~haberler
gelme~e de ba~lad~. Bu defa ben, Halil Beye vekalet etmekte idim.
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Sarayburnu'nda ve di~er baz~~bölgelerde kaz~lar yapan Mmangel
isminde arkeolog geldi. Yol gösterici Meryem mânas~na gelen Saint
Mani Hadighitria mabedi bulunmu~, temizlenmi~~ve hatta. kolayca
gezilebilmesi için elektrik tesisat~~bile yapt~r~lm~~t~~1. Müze idaresi
bunlara vaz-~~yed etti. Bir tak~m arkeolojik eserleri de teslim etti.
Esas konumuz olan çad~rlara gelince; bunlar, Cumhuriyetin ilan~na kadar Arkeolojik Müzesinde kald~. Bir müddet sonra hükümdarlara aidiyeti de gözönünde tutularak Topkap~~Saray~~Hazine kethüdal~~~na verilmesi uygun görüldü. Yine seneler geçti. 3 Nisan 1924
de Topkap~~Saray~~Müze haline intikal etti. 16. 2. 1928 tarihinde bu
Müzenin Müdürlü~üne tayin edildim. Bu hazineler hazinesinin kö~esinde buca~~nda bulunan binlerle sanat varl~klar~~hakk~nda rivayetlere müstenit nice yanl~~~bilgiler bulundu~undan, hakiki hüviyetleri
tesbite ba~lan~ld~. Bu gaye ile Hazine bodrumunda bulunan ikiyüzbine yak~n ar~iv vesikas~~da tasnif edildi 2. Nihayet s~ra ota~~ve çad~rlara geldi. Bunlar~n bir taraftan envanterleri yap~lmakta ve mahiyetleri anla~~lmak ve havaland~r~lmak üzere kurulmas~~da ele alinmakta
idi. Bilindi~i veçhile küçük ölçüde olanlar çad~rd~r ki bu kelimenin
asl~~Farsça (çetir) den geldi~i belirtilmektedir. Seyahat ve merasim
çad~rlar~~hayli farkl~d~r.
Büyük ölçüde bulunan ve bilhassa harplerde kullan~lan Ota~~~
Hümayun bir kaç direkli ve çe~itli bölümlüdür. Hükümdara, maiyetine ve namaz k~lma~a mahsus ayr~~k~s~mlar~~ve hattâ tuvalet yerleri
bile bulunmaktad~r. Ota~lar~n çevresi de sütunlu perdelerle kapal~d~r.
Merasim için kullan~lan çad~rlar~n d~~lar~~ k~rm~z~~ çuha kapl~,
baz~~renkler kuma~larla süslemelidir.
Harp ve seyahate mahsus olan ota~larm d~~~~ye~ile yak~n renkte
su geçmez kal~n bezlerle kapl~d~r. içlerine gelince, mahruti k~sm~ndan
ba~l~yarak eteklere kadar renkli kuma~lardan yap~lm~~~olup üzerleri
oyma kuma~larla veya renkli ipek ve alt~n gümü~~tellerle i~lemeli ve
bezelidir (Resim I). Ota~lar~n pencereleri ve kap~lar~~da çe~itli süslemelidir. Direkleri devrine göre bezeli olup alemleri de vard~r.
~~te yukar~da i~aret etti~imiz ~ekilde Topkap~~Saray~~Müzesine
intikal eden 54 parça çad~r ve ota~~n etüdleri yap~lmak ve ayn~~zaTahsin Öz. Topkap~~Saray~~Müzesi Rehberi. 1933, Devlet Matbaas~.
Tahsin öz. Topkap~~Saray~~Mezesi Ar~iv Klavuzu. Fasikül I. 1938, Fasikül
II. ~ g4o.
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manda mahiyetlerini de tam bilmek üzere kurdurulmas~~gerekli
görüldü.
Ne çare ki yak~ n zamanlara kadar Bayaz~t'da (Çad~rc~lar çar~~s~~
adiyle) s~ra dükkânlara bulundu~u halde elimizdeki bu çad~r ve ota~lar~~kurduracak bir usta bulam~ yorduk. Nihayet Hasan usta isminde
ya~l~~ ve de~erli bir çad~rc~~ustas~~bulundu.
Topkap~~Saray~~Müzesinin müsait avlu ve bahçelerinde XVII.XVIII. yüzy~llara ait oldu~unu tahmin etti~imiz i~bu çad~r ve ota~lar
kurulma~a ba~lan~ld~. Bu tarihi varl~klar yerli ve yabanc~~ziyaretçilerin
ve bas~n~n ilgisini çekti.
Bu tarihlerde Atam~z da Dolmabahçe Saray~nda ikamet etmekte
idiler. Yaz~n s~cak günlerinde Yalova'da birkaç gün geçirmek istemi~ler, fakat oradaki peri~an kö~k kifayetsiz oldu~undan, bas~na intikal eden bu ota~lar~n birinin ayr~lmas~~için bir memuru Müzeye göndermi~ler. Bu zat bunlardan birini uygun görerek keyfiyeti Müdür
Muavinine bildirmi~, birkaç gün sonra da maiyetlerinde birkaç ki~i
oldu~u halde Müzeyi te~rif ile sözü geçen ota~~n önünde durdular.
~lk sual, bu hangi tarihte yap~lm~~t~r? Çok eski de~il, içindeki kitabeden anla~~ld~~~ na göre (1246) 1830 tarihinde Mahmut II. zaman~~yap~lm~~t~r. Fakat bugün böyle bir ota~~~yapmak de~il, d~~~nda bulunan
cingâri denilen ye~il bezin bile nas~l yap~ld~~~n~~ancak kitaplarda okuyoruz. Çemberlita~'da Elçiler Han~~arkas~nda bulunan bir imalâthanede içine merdivenlerle inilen kazanlarda bak~r mürekkebat~~ile bu
ye~il bezlerin su geçmez bir hale getirilmekte oldu~unu izah ettim.
Çad~rm içinde de i~lemelerin karakterini belirttim. Vatan~~dü~man
istilâs~ndan kurtaran yüce kumandan derhal (Hay~r bunu istemem)
buyurdular. Böyle sanat k~ymeti bulunmayan ve bugün kullan~lmas~nda sak~ nca görülmeyecek olanlar varsa gönderilmesini emrettiler.
Nitekim bir müddet sonra basit iki çad~r gönderildi.
Birçok defalar birer vesile ile belirtti~im veçhile Atatürk sanat
eserlerine hürmetkâr ve cidden kadir~inas ulu bir ~ahsiyet idi.
Yüce zekâs~~tarih ve sanat eserleri yönünden birçok hakikatlerin
ayd~nlanmas~~ve inki~afin~~ da temin etmi~tir 3,4. Direktif ve te~vikTahsin Öz. Atatürk'ün Topkap~~ Saray~~Müzesi'ni ziyaretleri. Atatürk XV.
ölüm y~l~~ hat~ras~. Yeni Tarih Dünyas~~(özel say~) 1953.
4 Tahsin öz. Atatürk ve Türk Sanatlar~. Türk Tarih Kurumu Belleteni, No.
40, 1956.
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leri ile aç~lan bu yol, yaln~z bugünün de~il yar~n~n sanat eserleri üzerinde de çal~~anlara rehber olacakt~r. Bilhassa, sanat ve tarih bak~m~ndan çok k~ymetli bir koleksiyon olan Osmanl~~Hükümdarlar~n~n portrelerinin te~hirine de ancak Atatürk'ün direktifi imkân vermi~tir 5.
Kezalik senelerce Topkap~~ Saray~~ H~rka-i Saadet Dairesinde
(Sanca~-~~~erif) ismi alt~nda ve alt~n çekmecede saklanan ye~il canfesden yap~lm~~~sanca~~n yersiz mahiyeti de yine Ata'mn itirazlariyle
belirmi~~ve hakiki Sanca~-~~ ~erif de bulunmu~tur e, 7.
Yine Sultan Orhan zaman~nda Milletler aras~~bir durumda bulunan Türk okçulu~unun ihyas~~için te~ebbüslerde bulunmu~lard~~8.
Yüce önder, Dolmabahçe Saray~n~, Tarih ve Dil Kurumlar~'n~n
kongre salonu haline getirmi~~ve nihayet Saray~n muayede salonunda
eski ça~dan ba~l~yarak son devre ait sanat eserleri sergisini tanzim
ettirmi~lerdir. Bu sergide Selçuk ve Osmanl~~devirleri seksiyonlar~na
ait verdi~im izahat~~da yak~n ilgi ve takdirle kar~~lam~~lard~.
Ne kadar ac~d~r ki Ata'n~n vakitsiz ölümü üzerine bu sergi hemen kald~r~lm~~~ve aziz nâ~~n~n katafalk~~burada yer alm~~, bütün
milletin gözya~lar~~aras~nda Ankara'ya nakledilmi~ti.
I~bu sergide (tarih yazmak, tarih yapmaktan zordur) vecizesi
de bulunuyordu. I~te bu hakikat ölümünden 30 y~l geçmi~~olmas~na
ra~men, ba~ta Kurtulu~~sava~lar~~olmak üzere, yapt~~~~ink~lâplar~~ve
direktifleri ile vücut bulan sanat hareketlerini bizler ve bütün dünya
yazmakla bitiremiyoruz. Yeni nesillere de intikal edecektir.
Atam~z ölmerni~tir. Türk milletinin kalbinde ya~amaktad~r. Aziz
ruhu ~âd olsun.

5 Tahsin Öz. Atatürk'ün Topkap~~Saray~~Müzesi'ni ziyaretleri. ~. Ü. T~p
Fakültesi Talebe Cemiyeti Yay~nlar~, No. 1, 1962
Tahsin Öz. Atatürk ve Sancag~~~erif, Tarih Dünyas~, No. 7, 1965.
7 Tahsin Öz. H~rka-i Saadet Dairesi ve Emanet-i Mukaddese, ~stanbul 1953.
5 Tahsin Öz. Türk Okçulugu ve Atatürk. (Türk Tarih Kurumu'nca yaymlanmak üzeredir.)
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