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CELÂL ESAD ARSEVEN
(1875-1971)
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
1971 y~l~n~n son haftalar~nda ~stanbul tarihi ve arkeolojisi ile
Türk sanat tarihi bilirnine büyük hizmetleri olan Celâ1 Esad Arseven
aram~zdan ayr~ld~~~~Yazd~~~~monografyalar~, yabanc~~dillerden çevirdi~i sanat tarihi veya sanat incelemeleri, derledi~i büyük sanat tarihi
sentezleri, arada bir el att~~~~sahne oyunlar~, yaln~z ba~~na haz~rl~yarak bask~s~n~~sona erdirdi~i büyük bir ansiklopedisi, kara kalem ve
suluboya tekni~inde yapt~~~~resimleri, ve daha bir çok ~eyi ile Celâ1
Esad Arseven kültür tarihimizin önemli ve önemli oldu~u kadar da
renkli bir simas~~idi 2. Bunlar~n d~~~ nda üzerine ald~~~~idari görevleri,
Bu yaz~y~~ haz~rlarken, merhumun ailesini rahats~z etmemeyi tercih etti~imizden, kendileri ile hiçbir temas~m~z olmam~~t~r. Celal Esad ile daha yak~n ilgisi
olan baz~~dostlar~~ taraf~ndan hayat~~ ve çal~~malar~na dair pek çok bilgiler derlendi~ini biliyoruz. Herhalde onlar da ayr~ca yay~nlanacakt~r. Baz~~bilgi ve bilhassa
resimler için, Istanbul Üniversitesi T~ p Tarihi Enstitüsü'nde bulunan malzemeden
faydaland~ k. Burada Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bedi ~ehsuvaro~lu'na te~ekkür
ederim. Ricam~z üzerine E. Gl. Cevdet Çulpan, bibliyografyadaki baz~~künyelerin
tespitinde bu çal~~mam~za yard~mc~~olmu~tur. Kendilerine te~ekkürlerimi tekrarlar~m.
2 Celal Esad hakk~nda bas~n~m~zda ~u yaz~lar~n ç~kt~~~n~~ tespit edebildik:
a) Ölümünden önce:
M. Behçet Yazar, Edebiyatplar~m~zt tan~yal~m: Geldi Esad Arseven,"redigün", y~l
8, cilt 16, say~~414 (io ~ubat 1941) s. 17, ~~ resimle.
I. Alâeddin Gövsa, Türk Me~hurlar~~Ansiklopedisi, ~stanbul tz. s. 121-122, 1 resimle (babas~~ Esad Pa~a maddesi içinde).
R. Ekrem Koçu, Arseven, Geldi Esad, maddesi Istanbul Ansiklopedisi, Il (~stanbul
1959) s. ~~o56-1o57.
Kemal Moral~, Dünün ~ne~hurlar~~bugün ne yap~yorlar? C. Esad Arseven gençlik' in
s~rr~n~~çal~~makta buldu, "Dünya", 27 Mart 1965.
Do~an Kuban, Celdl Esad Arseven ve Türk sanat~~kavram~, "Mimarl~k", 7. y~l, say~~
72 (Ekim 1969) s. 18-20.
Bülent Özer, Celdl Esad Arseven, "Mimarl~k", ayn~~say~da, S. 2 1-24, resimli
Bedi N. ~ehsuvaro~lu, Geldi Esad Arseven, "Yeni insan" cilt VIII, say~~ ~~o (Ekim
1970) no. 94, s. 14-15.
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uzun süreli ö~retim üyeli~i, iki devre süren milletvekilli~i de "çok
tarafh"l~~nun ba~ka i~aretleridir. Arseven, Atatürk'ün 1932-34 y~llar~nda yazd~rmaya çabalad~~~~büyük bir Türk Tarihinin Ana Hatlar~~
eserine de Türk sanat~~ile ilgili iki yaz~~ vermek suretiyle, Türk
tarih çal~~malar~na da kat~lm~~~bir kimsedir.

HAYATI VE RESMI GÖREVLERI
Celâl Esad'~n babas~~Ahmed Esad Pa~a (1828-1875), sol kol a~as~~
Mehmed A~a ad~nda bir subay~n o~lu olarak Sak~z'da do~mu~tur.
Ahmed Esad Istanbul'a getirilerek, Harbiye'de okumu~~1857 de
te~men olarak mezun olmu~~ve çe~itli askeri görevlerde bulunmu~tur 3. 1871 de Yemen valisi olarak yola ç~karken, ikinci bir emirle
Serasker nasbedilmi~, az sonra üzerine Tophane mü~irli~i de eklenmi~~
ise de Sadrâzam Mahmud Nedim Pa~a'n~n emriyle Esad Pa~a vali
olarak Anadolu'ya gönderilmi~, Nedim Pa~a'n~n dü~mesi üzerine
1872 de Bahriye nezaretine getirilerek az sonra tekrar Serasker nasbedilmi~, nihayet 17 Zilhicce 1289 (= 15 ~ubat 1873) de Sadrâzaml~k
makam~na geçirilmi~tir. Esad Pa~a'n~n bu ilk sadrâzaml~~~~ancak iki
ay kadar sürmü~tür. Do~ru, bilgili ve gayretli bir ki~i olmas~na ra~men
Edibe Dolu (K~rdar), Bir as~rl~k ömriinü renklere veren harika ihtiyar, "Hayat"
say~~44 (29 Ekim 1970) s. 8-g, renkli resimler ile.
Günün sanatç~s~ : Celdl Esad Arseven, "Ak~am", 14 Ekim 1970.
Lerzan öke, Sanat tarihinin son sayfas~~çevriliyor, "Inci-Tercüman gazetesi ildvesi",
20 Temmuz 1971.
b) ölümünden sonra:
Bedi N. ~ehsuvaro~lu, As~rl~k san'at ç~nar:: Geldi Esad Arseven, "Terciiman"
g Aral~k ~ 971.
Edibe Dolu (K~rdar), Harika ihtiyar öldü..., "Hayat" say~~49 (2 Aral~k 1971)
s. 27-30, renkli resimler ile.
Semavi Eyice, Geldi Esad Arseven (1875-1971), "Önasya" y~l 7, cilt VII, say~~ 75
(Ankara 1971) s. 4-5 ve II, ~~resimle.
Re~at Ekrem Koçu, Geldi Esad Arseven, "Tercü~nan", 23 Kas~m 1971.
Turhan Gürkan, Avrupa'da film rejisörlü~ü yapan ilk Türk sanatç~s~ : Geldi Esad
Arseven'in ard~ndan, "Cumhuriyet", 17 Kas~m 1971.
Behçet Ünsal, Celil Esat Hoca, "Arkitekt" say~~345 (1972) s. 33-35 ve ~~res.
Nejat Diyarbekirli, Türk sanat~n~n büyük kayb~~Geldi Esad Arseven, "Türk Kültürü" say~~ 113 (1972)• s. 303 - 314, 2 res. ile.
3 ibnülemin Mahmud Kemal (Inal), Son sadrdzamlar, ~stanbul tz. s. 415-435;
ayr~ca bk. I. Alâeddin Gövsa, Türk me~hurlart ansiklopedisi, ~stanbul tz. s. 121.
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ya~~n~n gençli~ini bahane eden Hüseyin Avni (1820-1876) ve ~irvanizade Rü~dü (1828-1874) Pa~alar~n oyunlar~~neticesinde ~~7 Safer 1290
( ~~ 6 Nisan 1873) de kendisinden sadaret mührü geri al~narak yeniden
vali olarak Konya'ya gönderilmi~tir. Esad Pa~a 1874 de Suriye valisi,
1875 de tekrar Bahriye naz~r~~olmu~, ve 20 Rebiülevvel 1292 (26 Nisan
1875) de ikinci defa Sadrâzam nasbedilmi~tir 4. Bütçedeki be~~milyon
liral~k aç~~~~kapatmak üzere, önce kendininkinden ba~l~yarak, maa~larda büyük ölçüde lus~nt~~yapmas~~aleyhinde cereyanlara sebep olmu~, buna Hersek'deki kar~~~kl~klar ve hattâ belki de Gedikpa~a tiyatrosunda oynanan Nam~k Kemal'in Vatan Yahut Silistre'sinin yaratt~~~~
tela§ da kat~hnca dört ay sonra, 24 Recep 1292 (26 A~ustos 1875) de
sadaret mührü bir defa daha geri al~nm~~t~r 5. Önce Nafia (= Bay~nd~rl~k) nezaretine getirilen Esad Pa~a bir kaç gün sonra da Ayd~n
valili~ine tayin edilmi~tir. Yeni görevine gidince Mente~e, Ayd~n,
Çe~me ve Sak~z'~~tefti~~ederek Izmir'e dönen Esad Pa~a bir iki gün
sonra birdenbire hastalanm~~~ve 30 ~evval 1292 (= 29 Kas~m 1875) de
vefat ederek, orada ~eyh Seyyid Mükrimüddin tekkesi haziresine gömülmü~tür.
Mehmed Celâleddin Esad, babas~n~n ölümünden bir ay (veya
k~rk gün) kadar önce 1292 (= 1875) de Be~ikta~'daki konakta do~mu~tur. Annesi Fatma Suzidil Han~m, Sak~z~]. Mustafa Efendinin
kimdir. Babas~n~n ölümü üzerine amcas~, bebe~e vasi tayin edilmi~tir.
Küçük Celal, ilk ö~renimir~i babas~n~n kona~~~yak~n~ndaki Ta~mektep'de ve Hamidiye okulunda yapm~~, 1885 de Be~ikta~~Askeri Rü~diyesi'ne geçmi~, 1888 de Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ne girmi~tir.
Fakat az bir süre sonra buradan ayr~larak 1889 da Mekteb-i Mülkiye'ye geçmi~~ve bu arada Sanayi-i Nefise Mektebi'ne de bir süre
devam etmi~tir. Fakat Sultan II. Abdülhamid'in iradesi ve "askerin
o~lu asker olur" gerekçesi ile Mekteb-i Harbiye'de ö~retim görmesi
istendi~inden, Celal Esad 1891 de bu Askeri okulun Zadegân s~n~f~na
yaz~lm~~t~r. Buradan mülaz~m (te~men) olarak mezun olan Celal
4 Esad Pa~a'n~n sadrâzam olu~u Istanbul'un levantin (tathsu frengi) çevrelerinde iyi kar~danm~~t~r bk. Vicomte A. de Caston, Le nouveau Grand Vezir S. A. Essad
Pacha, "Revue de Constantinople" say~~17 (Istanbul 1875) s. 187-191, bu yaz~da bu
tayini belirten Hatt~-Hümayun'un frans~zca tercümesinden ba~ka, ilk günlerin protokolu ile ilgili haberler de yer almaktad~r.
5 Vatan yahut Silistre'nin rolü hakk~nda bk. Son Sadnizamlar, s. 420-422, t. Habib
,Tanzimattanberi Edebiyat tarihi, Istanbul 1940, s. 72.
Sevük, reni "Edebt
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Esad'~n askerlik hayat~~çok k~sa sürmü~tür. Kola~as~~rütbesinde iken,
ikinci Me~rutiyetten az önce istifa etmek suretiyle askerlikten ayr~lrxu~t~r. Askerli~i s~ras~nda 19433 de Amerika'da Saint Louis'de düzenlenen Milletleraras~~ Sergi'de Türk mahallesinin projelerini de o haz~rlam~~~6 ve böylece baz~~yay~nlar~~ile birlikte esas çal~~ma sahas~n~ n sanat
oldu~unu ispat etmi~tir. ~kinci Me~rutiyeti (1908) takip eden y~llarda
bir süre resmi bir görev almaks~z~n, yaz~lar yazmak, baz~~sanat ve
arkeoloji ara~t~rmalar~~yapmak suretiyle yurd içinde ve yurd d~~~nda
ya~am~~t~r 7. Nihayet 1912 de onu Galata Tahrir-i musakkafat Reisli~inde (Binalar~~kay~t dairesi) bir resmi görev ald~~~~görülüyor. Bir y~l
sonra 1913 de ~ehremaneti Umur-u Fenniye ve istatistik müdür muavini
olmu~tur. ~lk dünya sava~~~y~llar~nda Kad~köyü Belediye Dairesi Ba~kanl~~~'na getirilmi~tir. Sava~~içinde, Celâ1 Esad, Viyana ve Berlin'de
aç~lan Türk resim sanat~~sergilerinin ba~~nda bulunmu~tur 7 a. Sava~~n
Celal Esad'~n bu projelerinin resimleri "World's Fair Bulletin-St. Louis", gazetesinin Temmuz 1933 de g no.lu say~s~nda yay~nlanm~~t~r. Kendi ifadesine göre,
sonralar~~Istanbul hakk~nda yazd~~~~kitab~n ana malzemesi, bu projeleri haz~rlamak için toplad~~~~notlara dayan~r.
7 Kültür ödülünün verildi~i ak~am evindeki toplant~da, misafirlerden birinin
anlatt~~~na göre, Celal Esad babas~ndan kalanlar~~gençli~inin ilk y~llar~nda yiyip
bitirdi~ini ve böylece de çal~~ma~a mecbur kald~~~n~~dostlar~na söylermi~. Bu Avrupa'ya gidi~i hakk~nda kendi a~z~ndan bilgi, "Yeni ~stanbul" ve "Dünya" gazetelerinde ç~kan hat~ralar~ndan ba~ka ~u makaleler de de vard~r: Lütfi Ay, Celdl Esad
Arseven ile bir konu~ma, "Vatan", 25 Mart 1957; "Türk Tiyatrosu-~stanbul ~ehir tiyatrolar~n~n dergisi", y~l 32, say~~334 (Ekim 196 ) s. 2-13. Asaf Tugay, ibret - Abdülha~nid'e
verilen jurnallar ve jurnalciler, ~stanbul tz. (1961?) I, S. 325 de, Mehmet Celdlettin, Esat
Pa~a-zade yaverandan yüzba~~~ kayd~~ bulunmaktad~r. Bu kar~~~k düzenli kitap, Y~ld~z
Saray~nda ~ttihatç~lar taraf~ndan bulunarak, bir süre sakland~ktan sonra imha edilen
baz~~evrak~n sahiplerinin listesini, onlar~~jurnalcilikle itham ederek, vermektedir.
Yaver Celal Esad'~n da bunlar aras~nda bir evrak~~bulundu~u anla~~l~yor ise de
bunun ne mahiyette bir~ey oldu~u bilinmemektedir. Padi~aha gönderilen her yaz~n~n
jurnal say~lamayaca~~~aç~kt~r. C. Esad'~n askerlikten ayr~lmas~nda hakk~ndaki bu
itham~n da rolü olup olmad~~~n~~bilmiyoruz.
7 8 Bu sergi ile ilgili oldu~unu sand~~~= ve geliri K~z~lay ile K~z~lhaç'a tahsis
olunan bir de katalog yay~nlanm~~t~r, bk. Katalog der At~sstellung türkischer Maler,
veranstaltet vom Osmanischen Kriegspressequartier in den Verbündeten Laendern zu Gunsten
des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes, Viyana 1918 (içinde 142 tablo vard~r).
Bu serginin haz~rlan~~~~hakk~nda etrafl~~bilgi için bk. Halil Edhem (Eldem), Elvah-t
nak~iye koleksiyonu, ~stanbul 1924, s. 34; Gültekin Elibal taraf~ndan yap~lan yeni
harfli bask~da (Milliyet-Sanat kitaplar~~dizisi: ~ , ~stanbul 1970,
s. 45). Buradaki
not 37 de, serginin C. Esad ve Nam~k ~smail Beylerin yard~mlariyle gönderildi~i
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sona ermesinden sonra yurduna dönen Celal Esad, 1920 de Sanayi-i
Nefise Mektebi (= Güzel Sanatlar Akademisi)nde ö~retmen olmu~,
burada önce Belediyecilik ve ~ehircilik, sonralar~~da Mimarl~k Tarihi ve
~ehircilik derslerini okutmu~tur. Celal Esad'~n Akademideki bu görevi
aral~klar ile 1941 e kadar sürmü~tür. 1923 den sonra k~sa süreler için
Darülbedayi (= ~ehir tiyatrosu) Müdürlü~ü ile ~stanbul Ticaret Odas~~
Nesriyat Müdürlü~ü gibi görevlerde de bulunmu~tur. 1925 de Celal
Esad, Ankara'n~n imar plan~n~~haz~rlamak üzere gelen Alman ~ehircilik uzman~~Prof. H. Jansen'in yan~nda Ankara ~ehri imar mü~aviri
olarak çal~~m~~t~r 8. Iki y~l kadar bu büroda çal~~t~ktan sonra, yeniden
Akaderni'ye dönmü~, 1928 de Türkiye'yi ve Türk ürünlerini bat~ya
tan~tmak üzere Avrupa limanlar~nda seyyar sergi halinde dola~an
Karadeniz vapurunda Ticaret odas~n~n görevlisi olarak bulunmu~tur.
Celal Esad, 1917 de Istanbul Arkeoloji Müzesi'nde kurulan
Muhafaza-i :1-bidat Encümeni (= ~stanbul Eski Eserleri Koruma Enciiye kadar Kad~köy Halkevi Ba~meni) inde üye olmu~ g, 1933 den 1937
de VII. Dönem'de Istanbul ve 1946 da
kanl~~~~yapm~~ 10, nihayet 1942
VIII. Dönem'de de Giresun Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne kat~lnu~t~r. 1950 seçimlerine giremeyen Celal Esad, 1951 de
5805 say~l~~kanun ile kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve An~tlar Yüksek
Kurulu'na üye seçilmi~tir. Onun 5 Kas~m 1951 den 15 Kas~m 1953 e
kadar bu Kurul'un ba~kan~~oldu~unu da biliyoruz. 1958 ba~lar~nda
istifa etmek suretiyle bu kurul üyeli~inden ayr~lm~~t~r.
bildirilmekte, eserlerin önce, Beyo~lu'nda sergilendikleri haber verilerek, bu hususta
A. D. imzal~, Harp resimleri sergisi ba~l~~~~ile 21 Kânunevvel (= Aral~k) 1917 tarihli
Tasvir-i efkdr gazetesinde uzunca bir yaz~n~n bas~ld~~~na dikkat çekilmektedir.
8 Prof. Jansen'in Ankara imar plan~~hakk~nda bk. Ankara ~ehremaneti, Ankara
~ehrinin Profesör M. Jausseley, Jansen ve Brix taraflar~ndan yap~lan plan ve projelerine ait
izahnameler, Ankara 1929, S. 133-158, ayr~ca k~l. H. Stephen, Her~nann Jansen, "Die
Baukunst-Die Kunst im deutschen Reich", 8. y~l, folge 5, Ausgabe B (May~s 1944) s.
91-98.
9 Aziz Ogan, Türk müzecili~inin ~oo. üncü y~ldönümü, "Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni" say~~61 ve 62 (1947) den ayr~bas~m, burada Asar-1 Atika Encümeni'nin kurulu~u ve Maarif Nezaretindeki ~~~Haziran 1333 de yap~lan ilk toplant~s~~anlat~lm~~t~r. Sekiz ki~iden meydana gelen Encümeni'nin sekizinci üyesi, Kad~köy
dairesi müdürü Celâl Esad Bey'dir.
10 Arseven'in halkevi ba~kanl~~~~s~ras~nda faaliyetini tan~tan bir de kitap yay~nlanm~~t~r: Kad~köy Halkevi 1935-1938, Istanbul 1938.
Belleten C. XXXVI,
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Celâl Esad üç defa evlenmi~tir. Ilk e~inden Sinan Esad ad~ndaki
O~lu ile Leylâ Han~m ad~ndaki bir k~z~~olmu~tur. Üçüncü e~i ressam
Leman Han~m ile ~~940 da evlenmi~~ve hayat~n~n geri kalan y~llar~n~~
bu han~m ile mutlu olarak geçirmi~tir. 1971 y~l~na kadar, ilerlemi~~
ya~~na ra~men dinç ve kafas~~ i~ler durumda olan Celâl Esad bu y~l
içinde yata~a dü~mü~, Ekim ay~nda yap~lan törenleri, yap~lanlar~~hissetmiyecek halde geçirmi~, ve yava~~yava~~sönerek 13 Kas~m 1971 günü
sabaha kar~~~son nefesini vermi~tir. Kad~köy'de 14 Kas~m 1971 (Pazar)
güne~li bir günü Osman A~a camiinde k~l~nan cenaze namaz~ n~n
arkas~ndan, Sahra-~~Cedid kabristan~nda topra~a verilmi~tir.
~~~
ESERLERI VE ÇE~ITLI SAHALARDAK~~ÇAL~~MALAR~~

Celâl Esad Arseven, 1944 de Ankara'da Sergi evinde 300 kadar
suluboya eseri ile bir sergi düzenlemi~ti H. 16 Ekim - 29 Ekim 1962
tarihleri aras~nda da Beyo~lu'nda Istiklal caddesinde, ~ehir galerisinde bir sergisi aç~lm~~t~r 12. Burada, ilk çal~~malar~, ya~l~~ve suluboyalar, tan~nm~~~çehreler, portreler, figürler, peyzajlar, krokiler ve
eskizler, Paris'te Akademi çal~~malar~ , tarama resimler, Dulac tarz~ nda masal resimleri, Bizans devrinde Istanbul ve Kad~köy (~~o. as~r)
havadan görünü~, Saint Louis sergisinde Istanbul, Istanbul'un arkeolojik plân~, K~r~ m muharebesi, Martinik zelzelesi, linoleum ve bak~r
üstüne kaz~ma resimler sergilenmi~tir. Yap~~ ve Kredi Bankas~, "Kültür
ve Sanat Hizmetleri" serisi içinde haz~rlad~~~~sergilerin 71.sini Sanat
Yolunda Bir Yüzy~l: Celil? Esad Arseven ba~l~~~~ile ona ay~rarak Istanbul'da Galatasaray~ 'ndaki galerisinde 7 Ekim 1970
Cumartesi gününe
kadar aç~ k duran bir sergide, Türk kültür tarihinin bu yorulmak bilmez ihtiyar~nm yay~n ve sanat eserlerini, merakl~lar~n önüne yaymak
kadir~inasl~~~n~~göstermi~ti 13 . Nihayet, 1971 y~l~~içlerinde, k~sa önnirlü
Kültür Bakanl~~~n~n ba~~ndaki Bakan Talât Halman 24 Ekim 1971
11

Roma'da da vaktiyle bir sergisi aç~ld~~~~bilinmektedir.
Bu serginin küçük bir prospektüsünün foto~raf~~ "Mimarl~k" dergisinde
say~~72 (1969) s. 22 de görülebilir.
1972 y~l~~Mart ay~ nda düzenlenen ba~ka bir sergide de Celâ1 Esad'~n resimlerinden baz~lar~~ tekrar te~hir edilmi~ti.
13 Bedi N. ~ehsuvaro~lu, Sanat yolunda bir yüzy~l: Celdl Esad Arseven, rapt-Kredi
Bankas~-Kültür ve sanat hizmetlerinden 71. sergi, 1970 ba~l~kl~~bro~ür.
12
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günü ak~am~~saat 18.30 da Celal Esad'~n yata~~~ba~~nda yap~lan mütevazi törende bir konu~ma yaparak ona Devlet Kültür Ar~na~ant'm vermi~ti 14. Ayn~~ak~am Güzel Sanatlar Akademisinin de bir plaketi
sunulmu~tu. ~stanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, 14 May~s 1970 de
ona fahri doktorluk payesini vermeyi uygun görmü~, fakat bu payeyi
belirten yaz~~ancak 9 Kas~m 1971 de Arseven'e verilebilmi~tir. Bu s~rada art~k Celal Esad çoktan komaya girmi~~bulunuyordu.
Celal Esad, pek çok ~eyleri merak eden, Güzel Sanatlar~n çe~itli
dallar~~ile müzik de dahil olmak üzere u~ra~an bir kimse olmu~tur.
De~i~ik müzik aletlerini çald~~~~gibi, resim de yapm~~~ve edebiyat
türlerinin bir kaç~nda hikâye ve roman da dahil olmak üzere eser
vermi~tir. Bunlar~n aras~nda bilhassa, sahne için yaz~lm~~~oyun metinleri epeyi yüklü bir say~dad~r. ~dareci, ~ehirci, sanat ve belediyecilik konular~~yazar~, sahne oyunlar~~yazar~ ", rejisör, ressam, arkeolog,
14 Kültür Bakan~~Talât Halman'~n bu toplant~da yapt~~~~k~sa konu~ma iki
yapraktan ibaret bir bro~ür halinde bas~lm~~t~r. Bu metni aynen buraya geçiriyoruz:
"Celdl Esad Arseven kadar sanat~~gerçekten sevmi~~ve sevdirmi~~bilim adamtm~z az yeti~~oo y~la yakla~an ömrüne bütünüyle Türk sanat~na adamg olan Arseven, Profesör,
yazar, ele~tirici, ~ehir ve çevre pldnas~, ansiklopedisi ve sözlükçü, sanat tarihçisi olarak e~siz
hizmetlerde bulunmu~tur.
Bir nesilden uzun bir süre, Celdl Esad Arseven geleneksel ve ça~da~~Türk sanat~n: tümüyle bilimsel aç~dan inceleyip de~erlendiren tek büyük estetikçimizdi. Osmanl~~ve Cu~nhunYet
dönemlerinde Türk mimarisinin, resim ve heykelinin, süsleme sanatlar~n~n deham~~herkesten
önce görmü~~ve bilinçli olarak ortaya koymu~tu. Türkçe, Frans~zca ve Ingilizce eserleri, ulusal
sanat ba~ar~lar:mum ilk ve üstün yetkili de~erlendirmeleridir. Onun verimli çal~~malar:, yeni
bir sanat tarihçisi neslinin yeti~mesine öncülük etti, h~z verdi, ~evk kazand~rd~.
Arseven, inan~lmaz bir çal~~kanl~kla, bir ömür boyu, pldstik sanatlarm her türü üzerinde
önemli incelemelerde bulunmu~tur. Resim, heykel, mimari, süsleme gibi de~i~ik türleri de~erler:dirmi~, 17 y~l Ankara ~ehri imar mil~
• aviri olarak hizmetler yapm~~., ~ehircilik konusundaki ilk
büyük kitab~~yazm~~t~r.
Sanat ö~retimine yayg~n katk~larda bulunan Prof. Arseven'in güzel sanatlar sözlü~ü,
mimari terimleri k~lavuzu, Frans~zca-Türkçe sanat sözlü~ü ve tek ba~~na haz~rlad~~~~bir Sanat
Ansiklopedisi de vard~r.
Türk'ün yarat~c~~del~asma inanm~~~olan Prof. Arseven, bu inanc~~Frans~zca ve Ingilizce
eserleriyle ba~ka ülkelere de sunmu~tur. Türk medeniyetinin ve sanat~n~n yabanc~~memleketlerde
tamnmaya ba~lamas~:ula hizmeti geçenlerin biri —belki de birincisi— Celdl Esad Arseven'dir.
Ulusal sanata, Türk kültürüne, toplumsal çevreye, manevi ve entellektüel hayata nefis
katk~larda bulunmu~~olan Say~n Prof. Celdl Esad Arseven'in üstün hizmetlerini her zaman
minnetle and~k, her zaman ~ükranla anaca~~z.
15 Yazd~~~~sahne oyunlar~= metinleri bas~lmadan kalm~~t~r. Bunlar~n as~llar~n~n ailesinin elinde oldu~unu san~r~z. Özdemir Nutku, Darülbedayi'nin elli y~l~-
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sanat tarihçisi, ö~retim üyesi, ansiklopedici Celal Esad'~~bu çok çe~itli
ve ayn~~derecede de renkli verimleri ile tahlile bir nekroloji yaz~s~ n~n
çerçevesi içinde, imkan olamaz. Hele onun irili ufakh birbirinden
de~i~ik konulardaki kitap ve makale halindeki yay~nlar~n~~derlemek,
ayr~ca "Güne~" "Servet-i Fünun" gibi dergiler ile, Tanin, Ak~am", Cumhuriyet 17, Hâkimiyet-i Milliye, Ulus, Yeni ~stanbul 's, Dünya" gazeteleriden bas~lan tek veya sürekli yaz~lar~n~n tam bir listesini ç~karmak,
uzun ve külfetli bir çal~~ma istemektedir.
Celal Esad'~n çok tarafl~~~ahsiyetinin Türk sahne tarihindeki yeri
ise apayr~~ve ba~l~~ba~~na bir inceleme konusu olacak derecede zengindir. Onun, samimi dostu ve arkada~~~Salah Cimcoz ile Selim-i
Sâlis (III. Selim) ad~~ile yazd~~~~bir piyesi Istanbul'da, M~nakyan
Efendi'nin idaresinde Osmanl~~Dram Kumpanyas~~ tarafindan 6 Eylül
ro tarihinde, Beyo~lu'nda eski Frans~z Tiyatrosunda oynanm~~t~r.
Pek çok defa tekrarlanan bu eserin rejisörlü~ünü C. Esad bizzat yapm~~, dekorlar~n~~da kendisi çizrr~i~tir. III. Selim piyesi, yak~n tarihlerde
Devlet Tiyatrosu'nda ve Istanbul ~ehir Tiyatrosu'nda yeniden sahneye konulmu~tur 2°. Celal Esad'~n ~âban ad~ ndaki almanca bir opeDarülbedayi'den ~ehir tiyatrosuna, Ankara 1969, S. 257 de Arseven'in Bir, iki, üç, dört
(Büyük ikramiye) ba~l~kl~~oyunu 8.X.1932 de kabul edilmi~~fakat oynanmam~~t~r;
ay. esr. s. 242 de Arseven'in Yusuf Suruni ile yazd~~~~ raman Don Ki~ot oyunu ~ 5.VII.
1937
de geri çevrilmi~tir.
18 "Ak~am" gazetesinde ç~kan baz~lar~ndan bir tanesi elimizde bulunuyor:
Devlet ve sanatkdr ba~l~kl~~bu yaz~, 30 May~s 1948 tarihli say~dad~r.
17 "Cumhuriyet" gazetesinde Türk sanat~~ve evleri hakk~nda makaleleri ç~km~~t~r.
18 "reni ~stanbul" gazetesindeki makaleleri, 1955 y~l~~ Mart~nda, Türk resim
san'at~nda yetmi~~y~ll~k hayat~m ba~l~~~~ile bas~lan bir yaz~~dizisidir.
18 "Dünya" gazetesinde 1960 y~l~~Ocak ay~nda bas~lan yaz~lar~~ Y~ld~z Saray~ndan
Mütareke'ye Kadar, ba~l~~~~ile ç~km~~~bir yaz~~dizisidir.
20 Lûtfi Ay, Üçüncü Selim - Celdl Esad Arseven'le bir konu~ma, "Devlet Tiyatrosu
Dergisi" say~~33 (~ubat-Mart 1957) s. 2-5; ayn~~yaz~, Tar~m as~r sonra yeniden sahneye
ç~kan"111. Selim" hakk~nda Celdl Esad Arseven ile bir konu~ma, "Vatan" gazetesi 25 Mart
1957; T. T. Üçüncü Selim, "Türk Tiyatrosu-~stanbul ~ehir Tiyatrolar~n~n Dergisi" y~l 32,
say~~334 (Ekim 1961) s. 12-15, sonunda oyuncular~n adlar~~da vard~r, III. SelimHadi Hün, Reissülküttüp-Behzad Butak, Sultan Mustafa-Sami Ayano~lu taraf~ndan oynanm~~t~r; bu piyes hakk~nda etrafl~~bilgi için bk. Refik Ahmet Sevengil,
Türk Tiyatrosu Tarihi V.: Me~rutiyet Tiyatrosu, Istanbul 1968, S. 37-45. Bu piyes Izzet
Melih taraf~ndan Frans~zcaya da çevrilmi~~ise de oynanmam~~t~r. Özdemir Nutku,
Darülbedayi'nin elli y~l~, s. 14; Metin And, Me~rutiyet döneminde Türk tiyatrosu 1908-1923,
Ankara 1971, s. 204-206, s. 205 de bu oyunun bir resmi vard~r. And'a göre 28 Nisan
1911 de ba~layan III. Selim, 486 defa oynanm~~t~r.
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ras~~ise 20 ~ubat 1918 de Viyana'da Volksoper'de sahneye konulmu~,
sonra yine almanca olarak Istanbul'da da oynanm~~t~r 21. Ayr~ca Istanbul'da 1931 de Saatçi ve 1932 de Büyük ikramiye adl~~ üçer perdelik
operetlerinin (ilki 9 di~eri 13 defa) oynand~~~~bilinir. 1914 de Darü'lbedayi (~ehir Tiyatrosu) de sahneye konulan Büyük yar~n adl~~üç perdelik bir dram~~ise, 1937 de Bay Turgan ba~l~~~~ile kitap halinde bas~lm~~t~r. Orta Asya'da "Türklerin eski hayat~n~" konu olarak alan bu
piyes, müzikli olarak 20 Nisan 1936 da Kad~köy Halkevi salonunda
tekrar oynanm~~t~r. Piyesin bu bas~lm~~~metnindeki resimlerde 1914
ve ~~ 936 da rol alan sanatç~lar ve üç perdenin dekorlar~~da görülür.
Tercüme etti~i Gökle ararken adl~~piyesi ise Sâdi Tek tiyatrosunda oynanm~~t~r. Bunlardan ba~ka Peçe alt~nda, Yaman A~a, Nermin, Bir, iki,
üç, dört adlar~nda ba~ka oyunlar~~da vard~r.
1956 da yay~nlanan bir yaz~dan ö~renildi~ine göre, Celâl Esad
Almanya'da Münih'de 1918 y~ llar~nda Trans-Orient Films-Essad ad~~ ile
bir film ~irketi kurmu~~ve Die Tote Wacht (= Koruyan ölü) ad~nda bir
senaryo yazarak, rejisörlü~ünü bizzat yapt~~~~bu konuyu, Kenan
Re~it ad~nda bir foto~rafç~~yard~miyle Alman artisleri ile birlikte film
haline getirmi~tir 22. Bir prolog ve alt~~bölümden meydana gelen
filmde, Münih'in çe~itli sahnelerine mensup o devrin tan~nm~~~artisleri rol alm~~lard~. Ayr~ca Ölüm kulesi ile Semra ve Turgut adlar~nda iki
senaryo yazd~~~~ö~renilmektedir.
Celâl Esad'~n daha ö~renci iken Adam gazetesinde, Frans~zcadan
çevirdi~i yaz~lar~~bas~lm~~t~. Askerlikten ayr~ld~~~~s~ralarda dostu Salâh
Cimcoz (1877-1947) ile beraber edebi bir mizah dergisi ç~karma~a da
giri~mi~ti 23. Haftal~k Kalem adl~~dergi 21 A~ustos 1324 tarihinden
21 Refik Ahmet Sevengil, yukar~da ad~~geçen eser, S. 291-294. Bu opera-komi~in
bestecisi V. Radeglia idi. Eseri C. Esad önce Frans~zcaya çevirmi~~sonra Dr. R.
Batka Almancaya aktarm~~t~r. Özdemir Nutku, Darülbedayi'nin elli y~l~, s. 41-42
(i~neli tenkitler yap~lmaktad~r), s. 129. C. Esad'~n Saatçi operetinin (k~l. s. 119)
besteleri H. Ferid Alnar'~n idi. Ö. Nutku'nun bu eserinde Ce1â1 Esad'~n Darülbedayi (~ehir tiyatrosu)'deki idarecilik görevleri hakk~nda da bilgiler verilmektedir.
k~l. S. 27, 28, 31, 43, 61, 62, 88, 91.
22 Burhan Arpad, "Koruyan Ölü", ~ki Türk genci, 38 y~l önce, Almanya'da bu isimde
bir film çevirmi~lerdi, "Hafta" dergisi, say~~ ~~o (9 Mart 1956) s. 8, resimli. Bu filmin
bir kaç resmi "Mimarl~k" dergisinin yukar~da not 2 de ad~~geçen say~s~nda da bas~lm~~t~r.
23 Salâh Cimcoz, eski bir ailedendir. Birçok defa milletvekili olmu~~ve evinde
toplad~~~~zengin antika koleksiyonu ile tan~nm~~t~r, hak. bk. t. Alâeddin Gövsa,
Türk me~hurlar~~ansiklopedisi, s. 88.
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itibaren ç~kma~a ba~liyarak, ~~6 Haziran ~~327 e kadar devam etmi~tir.
Kalem ç~kma~a ba~lad~ktan az sonra takibata u~ram~~, ve arada kesilmi~tir" Celal Esad, bu derginin renkli k~s~mlar~m Paris'de haz~rlat~p
gönderiyordu. Celal Esad, orada sahne oyunlar~, hikayeler yazmak
suretiyle edebiyat ile ba~lant~s~n~~kesmemi~tir.Kendi eliyle resimledi~i
hikayeler de yazm~~t~r. Nitekim bunlardan bir tanesinde 1453 de
Istanbul'un muhasaras~~ s~ras~nda Galata'da cereyan eden bir a~k
maceras~m anlatm~~~ve hikâye kendi eseri üç resim ile süslenmi~tir 25.
Bu arada musiki ile u~ra~m~~~hattâ mehter hakk~nda ufak bir de
bro~ür yazm~~t~r 28.
Arseven'in çok tarafhl~~~, en akla gelmeyecek sahalarda bile
kendisini belli eder. Mesela bir ara eski harflerin reformunu dü~ünerek Kedi harflere benzeyen bir yaz~~sistemi kurmak için baz~~ te~ebbüsler yapm~~t~r 27. Fakat onun oldukça zengin yay~nlar~nda bu çok
tarafhl~k aç~k surette görülür. Bunlar~n aras~nda bir k~smi, resim sanat~~tekni~i hakk~nda el kitab~~ (manuel) mahiyetinde küçük yard~mc~~
eserlerdir 28 . Ba~ka bir k~sm~~ise Belediyecilik ile ilgili küçük kitaplard~r. Üçüncü bir grup yay~n~~genel sanat meseleleri bilhassa modern
sanat ile ilgilidir. Dördüncü bir grup yay~n~~sanat sözlük ve ansiklo24 Bu dergi hakk~nda bk. Milli Kütüphane yay~nlar~, Eski harfi türkçe süreli
yay~nlar toplu katalo~u (muvakkat bas~m), Ankara 1963, no. 780, derginin imtiyaz
sahibi Salâh Cimcoz, mesul müdürü ise Re~id bin Ayaz'd~r. Ayr~ca bk. M. Süleyman Çapanoglu, Bas~n tarihimizde mizah dergileri, (Gazeteciler Cemiyeti yay~nlar~,
no. 4) Istanbul 1970, s. 35.
22 A la veille de la Conquite de Byzance - Conte, "Türkiye", say~~2 tZ. (1953 de
bas~ld~?) s. 50-52.
n Haydar Sanal, Mehter musikisi - Bestekdr mehterler - mehter havalar:, Istanbul
1964, s. 285 de dipnot.
57 Kâz~m Nami Duru, Cumhuriyet devri hat~ralanm, ~stanbul 1958, s. 47 de eski
harflerin reformu için te~ebbüsleri anlat~rken ~unlar~~yazar:
".. . derken "Tanin" gazetesinde Celâl Esad üstadm kf~fl harflere benzeyen
ayr~~harflerle bir yaz~~serisi ç~kma~a ba~lad~yd~. ..". Bu bilginin do~ruluk derecesini kontrol edemedik. Fakat Celil Esad'~n meraklar~n~~n çe~itlili~i dü~ünülecek
olursa, bu deneme hiç de ~a~~rt~c~~de~ildir. Eski yaz~n~n reformu o s~ralarda pek çok
kimseyi harekete geçirmi~ti. Nitekim Madenler Müdürü Damat Ali Kenan'm da bu
hususta bir teklifi ufak bir frans~zca kitap halinde bas~lm~~t~r, k~l. Ali Kenan, L'Ecriture koufique appliquie l'imprirnerie, Istanbul 1921.
s° Bu elkitaplar~, o s~ralarda Bat~~memleketlerinde pek moda olan küçük
yard~mc~~kitaplar dizilerinin benzeri olup onlar~n yard~m~~hattâ k~smen onlardan
çevrilmek suretiyle haz~rlanm~~t~r.
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pedileri, be~inci grup ise Türk sanat~~hakk~ndaki eserleridir. Bunlardan
ba~ka hat~ralar~n~~da yay~nlad~~~~gibi, baz~~ ~ehir imar planlar~nda da
çal~~m~~t~r. Ankara imar i~lerinde Prof. Jansen'in yan~ndaki mü~avirli~inden ba~ka, 1962 y~l~ndaki Resim sergisi bro~üründen ö~renildi~ine göre, Kütahya ve Ni~de-Aksaray imar planlar~n~n düzenlenmesinde rolü olmu~tur. Ancak bu husustaki çal~~mas~n~n ne derecede
oldu~unu ara~t~rmad~k 29 .
"Resim Kütüphanesi" ba~l~kl~~bir dizi içinde, resim tekni~ine dair
küçük kitaplar~n~n ilk 1313 (= 1895) de bas~lan Resim dersleri'dir.
Bunu 1316 (= 1899 da )Ressam ve mimarlara mahsus menaz~r takip etmi~, arkas~ndan 1318 ( = 90 ~~/o2) de Ressamlara rehber ve 1319 ( =
1903) de Renkler ve Ta~l~boya adl~~ kitaplar~~ bas~lm~~t~r. Sonralar~~bu
konular ile ilgili olarak Yap~~malzemesi, ve Mektepler için resim modelleri
ba~l~kl~~eserlerini vermi~tir. Celal Esad böyle küçük el kitaplar~n~~ba~ka
sahalarda da yazm~~t~r. "Maarif Vekâleti ne~riyat~" olarak 1340 (= 924)
de bas~lan Notlar ve Kütüphanelere dair usul-i tasnif bu hususta misal te~kil eder. Belediyecilik ile ilgili olarak ise Belediyelerde evrak~n kay~t ve
tasnifi nas~l olmal~d~r?, Belediyelerde in~aat~n emaneten idaresi, ve Belediyeler te~kilât~, ba~l~kl~~üç kitab~n~n oldu~u ö~renilmekte ise de, bunlardan
sonuncusunu elde etmek ve görmek mümkün olmam~~t~r. Arseven'in
musiki ile ilgili iki yay~n~~da tesbit olunmakta ise de, bunlar~~da hiçbir
kütüphanede ve hattâ bibliyografyada bulmak kabil de~ildir. Türk
musikisi ve yeniçeri mehter muzikas~~ ba~l~kl~~kitab~~gibi, Büyük halk bestecisi
Muhsin Sabahaddin hakk~ndaki monografyas~~da hemen hemen hiç
tan~nmam~~t~r
Celal Esad, Camillo Sitte'den çevirdi~i ~ehir Mimarisi adl~~kitab~n~~1926 da yay~nlayarak ~ehircilik ile ilgilenmeye ba~lad~~~n~~ortaya
de ~ehircilik ba~koymu~tur. Çok sonralar~~bu ilgisi geni~lemi~~ve 1937
l~kl~~kitab~n~~bast~rmak imkan~n~~sa~lam~~t~r. Bu arada, Andre Lurçat'~n
29 "Arkitekt" dergisinin koleksiyonunda, eski say~larda ara~t~rma yap~ld~ g~nda
belki bu hususta bir ~ey bulunabilir. ~stanbul Naz~m Plan Bürosu Ba~kan~~ Yük.
Mim. Mithat Yenen, imar plan~n~n uygulanmas~~hususunda Celal Esad Arseven
ile beraber Kütahya'ya yapt~klar~~ bir seyahati anlatm~~t~r. Say~n Yenen'in görü~üne göre, merhumun ~ehircilik hakk~ndaki bilgileri biraz amatörce olmakla beraber,
yeni bilgilerden faydalanmak hususunda rigide davranm~yor ve tavsiyelere aç~k bir
tutumda bulunuyordu.
3° Harf ink~lab~ndan sonra bas~lan bu küçük kitab~~ Türkiye Bibliyografyast'nda
yoktur. Bir nüshas~~ ~stanbul üniversitesi kutüphanesinde bulunmaktad~r.
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yeni ~nimariye dair eserlerini esas alarak, Yeni mimari ba~l~kl~~küçük bir
kitab~~1931 de, E. G. Benito'dan çevirdi~i Yeni resim hakk~nda ba~l~kl~~
kal~n bir kitab~~da 1947 de yay~nlanm~~t~r. Bunlardan Yeni mimari ilk
Dünya sava~~ndan sonra ortaya ç~kan yeni mimari cereyanlar~~özetliyor, çe~itli memleketlerde yap~lan örnekleri tan~t~yordu. Yeni mimarinin gitti~i yolu belirtmek gayesinde olan bu kitap, küçük bir deneme
olmas~na ra~men, hemen hemen tek kalm~~t~r 31.
Celâl Esad Arseven'in en önemli ve eser verdi~i en faydal~~gördü~ümüz di~er çal~~ma sahalar~~ ba~~nda Istanbul tarihi ve eski eserleri hakk~ndaki incelemeleri gelmektedir. Birinci Dünya Sava~~'ndan
önceki y~llarda, Istanbul'da çe~itli milletlerden sanat ve tarih merakl~lar~, bu zengin geçmi~li ~ehrin tarihi ve eski eserleri hakk~nda ara~t~rmalar yap~yorlar ve bunlar~~kitap veya makale halinde yay~nl~yorlard~. Çe~itli rnilletlerden yabanc~lardan ba~ka Istanbullu Rumlar
veya buraya yerle~mi~~H~ristiyanlardan da bu yolda çal~~anlar vard~.
Bunlar~n ço~unun esas meslekleri ba~ka oldu~undan bu ara~t~rmalar~~
daha ziyade amatörce idi. Türklerden de bu amatör ~ehir tarihi ve
eski eserleri uzmanlar~~aras~ na kat~lanlar oldu. Asl~nda bir subay
olan Mehmed Râif (öl. 1917) 32 ile ~htifaki lâkab~~ile tan~nan asl~nda
Milli E~itimci olan Mehmed Ziya (öl. 1930) Beyler 33, bunlar~n ba~l~calar~d~r. C. Esad da bu iki ara~t~r~c~~gibi ~ehrin tarihine e~ilenlerden
oldu. Fransa'da bulundu~u s~rada C. Esad, Paris'de Renouard ve H.
Laurens yay~nevlerinin "Yabanc~~memleketlere dair sanat ara~t~rmalar~" serisi içinde, Istanbul hakk~nda yeni bir kitab~n frans~zcas~n~~
31 Bu kitab~n de~eri ve faydas~~hakk~nda bk. Bülent Özer, yukar~da not 2 deki
yerde: "Biz bu kitab~~o aç~dan okuduk. Yani günümüzün mimar~n~, mimarl~k ö~rencisini en fazla me~gul eden sorunlar~~tespit ettikten sonra, bu sorular~n cevaplar~n~~ Yeni Mimari' nin sahifeleri aras~nda bulmaya çal~~t~k ve a~a~~da farkolunaca~~~
üzere, bulduk da"; ayr~ca k~l. B. ünsal'~ n yaz~s~. "Arkitekt" say~~ 345 (1 972) s. 34.
32 Mehmed Raif Bey'in hayat~~ ve çal~~malar~~ile eserleri hakk~nda bir ara~t~ rma yap~lma~a de~er. Hayat~~hakk~nda k~sa bir not ile eseri için bk. ~. Alâeddin
Gövsa, Türk Me~hurlan Ansiklopedisi, s. 311-312, Râif Bey'in o~lu General Raif
Ayy~ld~z da Türk yaz~~hayat~nda tan~nm~~~bir ~ahsiyettir. General Hakk~~Raif Ayy~ld~z bir kaç y~l evvel vefat etmi~tir.
33 S. Eyice, ~stanbul tarihçileri ve eserleri: Mehmed Ziya Bey, "~stanbul Belediye
Dergisi" say~~39 (Aral~k 1966) s. 12-13 ve iki resim. Bir dizi halinde devam etmek
gayesiyle haz~rlanan bu yaz~lardan birincisinin bilhassa resimleri bak~m~ndan eksik
bas~lmas~~sebebiyle dizinin devam~ndan vaz geçilmi~tir. Makalenin en önemli vesikas~~ olan Ziya Bey'in mezar~n~n resminin bas~lmay~~~~ise büsbütün üzücüdür.
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da yay~nlama~~~kabul ederek, eserini bizzat frans~zcaya çevirmi~,
içine Türk sanat~~ve ~ehrin Türk eserleri hakk~nda da büyük bir bölüm
de katarak büyük boyda 290 sahifelik mükemmel bir eser halinde
Constantinople, De Byzance â Stamboul ba~l~~~~ile ~ gog da yay~nlam~~t~r.
Çok iyi kaliteli bir ka~~da, metin d~~~~levhalar ve bir de arkeolojik
plan ile bas~lan bu kitab~n içinde Türk sanat~~bir Bat~~dilinde tan~t~ld~ktan ba~ka, sonunda Mimar Sinan'~n hayat~~ile Tezkiretü'l-ebniye'nin
frans~zcas~~ve Mimar Mehmed A~a'n~n k~sa biyografyas~~da eklenmi~~
bulunmaktad~r. Kitab~n ba~~nda, yazar~~ve eserini tan~tan iki önsöz
yer alm~~t~. Bunlardan birincisi tan~nm~~~Bizans tarihi uzman~~ ve
Sorbonne'da Profesör Charles Diehl (1859-1944) taraf~ndan kaleme
al~nm~~t~. Burada Diehl, yazar~n meslekden bir eski eser uzman~~olmamakla beraber uzmanlar~n ara~t~rmalar~n~~ iyi bilen bir amatör
oldu~unu belirtiyordu. Di~er yaz~~ise esas mesle~i hekimlik olan fakat
Bizans eserleri üzerinde de~erli yay~nlar yapan Dr. Mordtmann
( 837- ~~g ~ 2)'~n irr~zas~m ta~~yan, biraz mübala~al~~bir medhiye idi.
Celal Esad, bu kitab~~haz~rlad~~~~s~ralarda yine Frans~zca aç~klamal~~
olarak Istanbul'un Bizans devri topo~rafyas~~ve eserleri ile birlikte
Türk devri eserlerini de gösteren bir de arkeolojik harita haz~rlam~~t~.
54 x 36 cm ölçüsünde renkli bask~l~~bu güzel plan~n yan~nda bir de
32 sahifelik indeks bulunuyordu. Plan arch6logique de Constantinople
ba~l~kl~~bu ufak eserin son derecede nadir oldu~unu san~yoruz. Üzerinde bask~~yeri ve y~l~~olmamakla beraber ~~g o-~~g ~~2 y~llar~~aras~nda
Istanbul'da bas~ld~~~~tahmin edilebilir. Celal Esad, frans~zca büyük
kitab~n~n bir k~sm~n~n türkçesini Eski ~stanbul, libidat ve mebanisi, ~ehrin
tesisinden Osmanl~~fethine kadar, ba~l~~~~ile ~~ 328 ( = g ~~2/13) y~l~nda
zenginle~tirilmi~~olarak on y~l sonra, bast~ r~lm~~t~ r. L'art Turc ba~Istanbul'da bast~rrru~t~. Ad~ndan da anla~~ld~~~~gibi, bu önceki eserin
tamam~~olmay~p sadece bir k~sm~ , Bizans devrindeki Istanbul'u anlatan bölümlerinden meydana gelmi~ , Türk devri eserleri kitab~n
çerçevesi içine al~nmam~~t~. Cildin ba~~nda Diehl'in önsözü (baz~~ç~kartmalar ile) ve Mordmann'~ nki Türkçe olarak eklenmi~, ayr~ca en ba~a,
Müzeler Müdürü Halil Edhem (Eldem) Bey'in (1861-1938) k~sa bir
önsözü de kat~lm~~t~r. Eski ~stanbul, ~ehrin Bizans devrindeki tarihi,
topografyas~, eski eserleri hakk~nda bir Türk tarafindan, türkçe yaz~lm~~~ilk kitap olup, bu durumunu günümüze kadar korumak mutlulu~una eri~mi~tir. Ça~~na göre bu güzel bask~l~, derli toplu, metodlu
ve bölümleri dengeli kitap, Bat~'da yay~nlanan benzerlerini hiç bir
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bak~mdan aratm~yacak mükemmeliyette idi. Aradan geçen altm~~~y~l
içindeki yeni bilgiler de kat~larak, bugüne kadar daha iyisi yerine
konulamam~~t~ r. Celal Esad'~n Istanbul hakk~ndaki eserlerinin dördüncüsü ise Eski Galata ve binalar~~ ad~~ alt~nda '329 (= 1913/14) de
yay~nlad~~~~küçük kitapt~r. Galata'n~n tarihi ile birlikte arkeolojisinin
de derlendi~i bu güzel eserde mükemmel bir de plan bulunmaktad~r.
Çe~itli devir ve sanatlara ait de~i~ik karakterdeki yap~lar~, surlar~,
Cenova hakimiyetine i~aret eden armalar~~ve kitabeleri, ~ehircilik
bak~m~ndan Ortaça~~n Akdeniz ~ehirleri özelliklerine sahip bu ~ehir
parças~n~~devri için çok ileri bir ilmi anlay~~la ortaya koyabilmi~tir.
Bat~~ilim alemi için ne yaz~k ki bu kitap hemen hemen meçhul kalm~~t~r 34 . Eski harflerle ve Türkçe olan kitab~n bu mahzurunu gidermek üzere C. Esad, onun frans~zcas~m da haz~rlam~~t~. 1937 de bir
ziyaretimizde, bu müsveddeyi görmü~tük 35. Bas~lmadan kalan bu
frans~zca müsveddenin bugün nerede ve ne durumda oldu~unu bilmiyoruz. Kad~köyü'nde Belediye Daire Ba~kan~~oldu~u s~rada, bu
küçük kasaba ile de ilgilenmi~~ve 1329 (= 1913) da Kad~köyü hakk~nda
tetkikat-~~Belediyye ba~l~~~~ile bir kitap yay~nlam~~t~ r. Bunun da içinde
Kad~köyü'nün iyi planlar~~bulunmakta, bu kasaban~n tarihi ve eski
eserleri hakk~ nda bilgi verilmektedir. Bu ince kitap, di~erleri gibi sadece bir eski eser ve tarih ara~t~rmas~~olmay~ p, zaten eski eser bak~m~ndan hiç de zengin olmayan Kad~ köyü'nün Belediye bilgilerini
derlemektedir. Içinde, Yo~urtçu deresinin köprüden a~~z~na kadar
iki k~y~s~n~ n park halinde tanzimi için bir projenin de yer ald~~~~dikkati çeker (s. 75). Bu proje, frans~z sanat tarihçisi J. Ebersolt (18791933) ile Istanbul'un eski Bizans kiliselerinin rölövelerini çizmek
üzere gelen mimar A. Thiers taraf~ ndan meydana getirilmi~tir.
Arseven, Istanbul'un eski devirdeki görünü~ü ile ilgili resimler de
yapm~~t~r ki bunlar aras~ nda Bizans Istanbul'unu tasavvur eden büyük
34 A. M. Schneider ve M. Is. Nomidis, Galata, Topographisch-archaeologischer
Plan, ~stanbul 1944, da Cel'al Esad'~n kitab~~ne metinde ne de bibliyografyada an~lm~~t~r. Evvelce yazd~~~m~z bir tahlil ve ter~kit yaz~s~nda bu eksikli~e i~aret etnal~tik,
k~l. "Tarih Dergisi" I, say~~1 (1949) S. 201-212, bilhassa s. 201 ve 211.
33 Henüz Ortaokul ö~rencisi bir sanat tarihi ve arkeoloji merakl~s~~olarak
Celal Esad Arseven'e takdim edilmi~~ve 1937 y~l~nda Kad~köy Halkevi ba~kan~~
oldu~u s~ralarda Bahariye caddesine paralel ve Hale sinemas~n~n üst taraf~ndaki
evine bir kaç defa gitmi~ tik. Merhum bu müsveddeyi o vakit bize, masas~n~ n arkas~ndaki bir dolaptan ç~kararak göstermi~ ti. Müsvedde mürekkeple, çizgili büyük
boyda bir hesap defterine yaz~lm~~t~.
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deseni tan~nm~~t~ r. Bu resmi, 1962 de sergilemi~, ve bir reproduksiyonu Hayat dergisinde ç~km~~t~r 36. Celâ1 Esad'~n ~stanbul tarihi üzerindeki çal~~malar~~bu kadarla kalm~~, bu konu üzerine bir daha dönmerr~i~tir. ~ehircilik, genel sanat ve dolay~s~yle modern sanat onun
ilgisini çekme~e ba~lam~~~bir taraftan da sanat terimleri çal~~ malar~ na
giri~rni~tir. Bu onun Türk sanat~~ile birlikte en büyük eserini verdi~i
iki sahadan biri olmu~ tur. Arseven bu yoldaki ilk denemesini 1324
(= 1908/09) da bas~lan küçük bir bro~ür halindeki Ist~lahat-~~mimariyye adl~~kitab~~ile yapm~~, bunu 1328 (= 1912/13) de ayn~~ba~l~kl~~
fakat daha kal~n ba~ka bir kitab~~takip etmi~tir. Nihayet Maarif-i
Umumiyye Nezareti'nin Ist~lahat-~~ilmiyye Encümeni için, bir sanat
terimleri sözlü~ü haz~rl~ yarak, bunu 1330 (= 1914) de yay~nlam~~t~r.
Ist~lahat-~~ ~lmiyye Encümeni taraf~ ndan Sanayi-i Nefisede mevcut kelimat ve
tabirat için yaz ve tedvini tesbit olunan ~st~lahat mecmuas~~ ba~l~~~~alt~ nda
bas~lan bu 109 sahifelik kitap, Sanat sözlükçüsü ve ansiklopedicisi
C. Esad'~n bu sahadaki çal~~malar~n~n ba~lang~c~na i~aret eden ilk üç
kitaptan sonuncusudur. Bunlar~~1926 da Kamus-u Sanat takip etmi~,
yazar bu kitab~~ile ilk defa sanat terimlerini frans~zca kar~~l~klar~~ile
resimli olarak aç~klam~~t~ r. Böylece, bu yorulmak bilmeksizin çal~~an
zekân~ n, Türk kültürüne en büyük hizmeti olan Sanat sözlüklerinin
temeli at~lm~~t~ r. Arseven, bu önemli ve sanatla u~ra~an her okur
yazara elzem kitab~n, harf ink~lâb~~ile i~e yaramaz hale geldi~ini görmü~~ve ayn~~konuyu çok daha zenginle~ tirerek yeni büyük bir eser
halinde verme~i dü~ünmü~tü. ~~te bu surette milli kütüphanernizin
ana eserlerinden biri olan Sanat Ansiklopedisi do~arken, Frans~zca'dan
Türkçe'ye Sanat L~2gati'ni de Ankara'da 1944 de yay~nlam~~t~. Esas
büyük eser ise formalar halinde 1943
de bas~lma~a ba~land~~ve 1952
de
bitti. ~çinde bütün sanat terimlerine kar~~l~klar verme~e çal~~~lan, ayr~ca çe~ itli sanat devirleri veya teknikleri hakk~ nda geni~~ansiklopedik
bilgiler de bulunan bu be~~büyük cilt te~kil eden resimli Ansiklopedi,
tek ki~inin himmeti ile haz~ rlanarak, 2644 sahife tutan abidevi bir eser
halinde tamamland~. Eserde baz~~hatalar, baz~~eksiklikler görülebilir.
Fakat bu ölçüde bir kitab~n, tek ki~i taraf~ndan haz~rlan~p —sadece
3 6 Bu temsili Istanbul resmi, Sanat Ansiklopedisi'nde lev. CXIX (s. 752-753) de
bas~lm~~t~r, "Hayat"daki bask~s~~daha büyük ölçüdedir, bk. say~~ ~~o (1956) orta sahifede. Hippodromu gösteren deseni ise Sanat Ansiklopedisi'nde bas~lm~~t~r, lev. CXX
(s. 752-753 aras~ nda). Forum Constantini yani Çemberlita~~bölgesini gösteren
üçüncü bir temsili resim ise Eski ~stanbul, S. 218 de bas~lm~~t~r.
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baz~~maddeler uzmanlar~na yazd~r~lm~~t~r— ortaya konulmas~~inan~lmaz bir çal~~ma azminin verimi say~lmal~d~r.
Celal Esad Arseven'in bu eserlerinin yan~nda, daha frans~ zca
~stanbul kitab~n~~yazarken 1910 larda el att~~~~bir konu vard~~ki, bu
da Türk sanat~~idi. Yukar~da, onun bu konuyu Bizans Istanbul'un kar~~s~nda Bat~l~~okuyucuya tan~tt~~~na i~aret edilmi~ti. Arseven bunu
i~lemi~~ve nihayet 1928 de Türk Sanat~~ adl~~kitab~n~~vermi~tir. ~lk defa
burada Bat~l~lar~n kâh Arap, kâh Iran sanat~na ba~lad~klar~~Türk
Sanat~~ayr~~bir varl~k olarak etrafl~~surette i~leniyor ve resimler, planlar
ile destekleniyordu. Kitap tam harf ink~ lab~~s~ras~nda bas~lm~~, hattâ
içinin eski harflerle olmas~na kar~~l~k kapa~~~yeni harfler ile dizilmi~ti. Atatürk, Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ ba~l~~~~ile 1930 da yapt~~~~
ilk denemenin yerine 1932 de daha büyük bir eser yazd~rmak için
çal~~malara giri~ti~inde, bu geni~~çapl~~eserin sekizinci bölümü Türklerin medeniyete hizmetleri'ne ayr~lm~~, bunun içinde de bir bölüm Güzel
Sanatlar olarak ay~rd edilmi~ti 37. Arseven, Türk Tarihinin Ana Hatlar~~
müsveddelerirlin, 1932 de 49. fasikülünde Türklerde Mimarryi i~leyerek, 15 sahifelik bir teksir bro~ürü halinde sunmu~tur. Sonra 1934
de ikinci seri müsveddelerin 28. fasikülü olarak, Türklerde Mimari (Eti
ve Selçuk mimarileri) ba~l~~~~ile 13 sahifelik bir bro~ür halinde bir daha
kaleme al~narak bast~r~lm~~t~r. Bu bro~ürler fazla acele edilmi~~ve o
s~ralarda hâkim olan "tarih tezi"ne uygun dü~ürülmc~e çal~~~lm~~~
birer denemeden ileri gidememi~lerdir. Fakat C. Esad bu yoldaki
çal~~malar~n~~kesmemi~ti. Nitekim Anahatlar~~ kitab~n~n netice vermeden
unutulmas~na r~~~-nen Türk sanat~~ile ba~lant~s~ndan uzakla~mayan
Arseven, vaktiyle yazd~~~~ Türk Sanat~'m çok geni~letmi~~ve resimleri
zenginle~tirilmi~~olarak on y~ l sonra, bast~rtm~~ t~r. L'art Turc ba~l~~~~alt~nda büyük boyda güzel bir kitap halinde, ve frans~zca olarak
yay~nlanan bu kitap hayli y~l Türk sanat~~çal~~malar~n~n tek kayna~~~
olmu~tur. Bir Bat~~dilinde yaz~lm~~~olmas~~da onun yabanc~lar taraf~ndan kullan~lmas~n~~sa~lam~~t~r. Bunu Türk tezyini sanatlar~~ hakk~ndaki yine bol resimli ve temiz bask~l~, büyük ölçüde ikinci kitab~~takip
etti. Yine frans~zca olan Les arts d&oratifs turcs, 360 büyük boy sahifede
önceki kitab~n~n tezyini sanatlar bölümünü geni~letiyor ve Türk küçük
sanatlar~~ve tezyinat~m bol ve güzel resim malzemesi ile tan~t~yordu.
37 Bu eser hakk~nda bk. S. Eyice, Atatürk'ün büyük bir tarih yazd~rma te~ebbüsü:
Türk Tarihinin Ana Hatlar~, "Belleten" XXXII, say~~128 (1968) s. 509-526.
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Bu eserinin önsözünde yazar, gayesinin Arap ve Iran'dan ayr~~"ba~~ms~z Türk sanat~m" ortaya koymak oldu~una i~aretle, belki bu çal~~mas~n~n daha derin ara~t~rmalara yol açaca~ma i~aret ediyordu. Arseven'in bu temennisi olmu~, bir yol aç~larak, Türk sanat~~üzerinde
ara~t~rmalar günden güne ço~alma~a, bilinmeyen pek çok eser tan~nmaga, hatalar düzeltilmeye, karanl~k problemler çözümlenmeye ba~lam~~t~r.
Hayat~n~n son y~llar~nda Türk sanat~n~n bu azimli kök ihtiyar',
Türk sanat~~hakk~ndaki sentez denemesini yeniden ele ald~. Büyük
boyda, Türkçe olarak Türk Sanat~~Tarihi formalar halinde yaymlanma~a ba~lad~. Bu eser, yeni bilgilere dayanmak gayesini gütmekle
beraber, art~k iyice ya~lanm~~~olan Arseven'in takatinin üstünde idi.
Fakat bütün güçlüklere ra~men, C. Esad Arseven, böyle bir eseri de
meydana getirmekten geri kalmam~~t~r. Hayat~~boyunca Türk sanat~n~n bütün kollar~~üzerinde yapt~~~~ara~t~rmalar~n bir sentezi olan bu
büyük eserde, Türk sanat~~hakk~ndaki di~er kitaplar~na da~~lan bilgi
ve görü~ler de bir araya getirilmi~~olacakt~. Ancak ne var ki, C. Esad'~n
art~k ya~~, her gün yeni bilgilerle zenginle~en Türk sanat~n~n tam bir
sentezini yapmas~na meydan vermeyecek kadar ilerlemi~ti.
C. Esad Arseven'in, Belediyeci, sahne yazar~, Güzel Sanatlar
Akademisi ö~retim üyesi ve ressam olarak de~erini ve verdi~ini ara~t~rmak bu sahalann daha yalun~ndan ilgililerine dü~en bir görevdir.
Hatta bu apayr~~sahalann herbirinde Arseven'in ~ahsiyeti hakk~nda
ayr~~monografyalar yaz~lmas~~gerekir. En az~ndan, ba~ar~l~~bir suluboya ustas~~oldu~u anla~~lan Arseven'in ressam tarafi, da~~lm~~~çe~itli
tekniklerdeki eserleri incelenerek ba~l~~ba~~na bir çal~~ma halinde
ortaya konulmal~, eserlerinin bir katalo~u derlenmeye çal~~limahchr 38.
Dergilerde ve günlük gazetelerde ç~kan tek veya seri halindeki sanat
ve hat~ra yaz~lar~~ise hat~r~inas bir el ç~k~p bunlar~~derlemedi~i takdirde bu süreli yay~nlar~n koleksiyonlarmda unutulup kaybolma~a
mahkümdur.
88 Ressam olarak 0elâ1 Esad, eserleri ve sanat~~ile incelenmemi~tir. ~u iki
kitaptaki k~sa notlar fazla bir bilgi vermemektedir: S. Pertev, Osmanl~~Imparatorlu~u
ve Türkiye Cumhuriyeti devirlerinde Türk ressamlar:, hayatlar:, eserleri, Ankara 1948, s.
~~06-1°7 (resimde Ali R~za Bey ile Zonaro'nun yan~nda yeti~ti~i haber verilmektedir. Bunun ne derecede gerçek oldu~u ara~t~rilmal~d~r) 0elâ1 Esad, 1955 de "Teni
Istanbul" gazetesinde ç~kan hat~ralar~ncia, Ressam Ali R~za Bey ve Zonaro ile olan
yak~nl~~~n~~ve Zonaro'dan ders ald~~m~~yazmaktad~r. Nüzhet ~slimycli, Asker
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ISTANBUL TARIHÇISI, ANS~KLOPED~C~~VE SANAT
TARIHÇISI OLARAK DEÖER~~

Biz bu nekroloji yaz~m~zda onun sadece Istanbul ara~t~r~c~s~~ve
Türk sanat~~tarihçisi ile ansiklopedicisi taraflar~~üzerinde biraz durmak, onun bu sahalarda Türk bilim hayat~na ne getirdi~ini ve
verdi~ini belirtmek isteriz. C. Esad, bir "amatör" ~stanbul tarihçisi
idi. Geçen yüzy~l~n sonlar~nda Istanbul'da, ~ehrin tarih ve arkeolojisini merak edenlerin ço~u gibi esas meslekleri ba~ka olan ara~t~r~c~lardan biri idi. Paris'de bas~lan büyük kitab~, ona bir önsöz yazan
Prof. Ch. Diehl'in dedi~i gibi, zevkle okunan parlak fakat özet halindeki kitaplarla, ciddi, a~~r ve alelâde okuyucuyu genellikle s~kan ilmi
eserler aras~nda tam ortaya i~aret etmektedir. "Onun ilgi çekicili~ini, faydal~l~~~n~~ve bir bak~ma yenili~ini de sa~layan i~te bu meziyetidir" (Le livre
de Djelal Essad bey tient le milieu entre ces deux sortes d' ouvrages. C'est ce qui
fait son intd~A son utilit. et, en une certaine manihe, sa nouveautO . Fakat
Diehl bir eksi~e de i~aret eder: Celâl Esad'~n kolayl~kla yerinde yapabilece~i baz~~orijinal ara~t~rma ve tesbitleri ihmal etmesi. Fakat ne
olursa olsun, bu ilim otoritesinin görü~üne göre yazar kendisine çizdi~i
programda ba~ar~l~~olmu~~ve "
uzman olm~yan okuyucunun eski Bizans'~n çok zor topografyas~nda ve eserleri hakk~nda pek çok ~ey ö~renmesini "
sa~layacak bir kitap ortaya koymu~tur. Fakat kitab~ n ikinci yar~s~n~~
kapl~yan Türk eserleri ve Türk sanat~~bölümleri de~i~ik ve Bat~l~~
okuyucu için yeni bilgiler ile dolu idi. C. Esad, Türk Sanat~~ kitab~n~n
önsözünde, Türk sanat~~ ad~ n~n yay~nevi idarecilerine garip geldi~ini,
ressamlar ve ekoller [Asker ressamlar sanat derne~i yay~nlar~, ~~] Ankara 1948, s. 68-69
(önemli bir bilgi verilmemelde beraber 1944 da Ankara'da bir sergi açt~~~~ve burada
üçyüz kadar eserinin te~hir edildi~i haber verilir). Nurullah Berk, La peinture turque,
Ankara 1950 de ise Arseven'e dair tek sat~r yoktur. Nurullah Berk, Istanbul Resim ve
Heykel Müzesi, (Akbank-Sanat kitaplar~~serisi: ~ ) ~stanbul 1972 de de C. Esad'~n
sanat~~ile ilgili bir bilgi olmamakla beraber, s. 20 de onun Kad~köy belediyesi binas~nda, yukar~~kat~n merdiven ba~~ndaki duvar~~süslemek için Avni Lifij (1886-1927)e
yapt~rtt~~~~büyük resmin hikayesi verilmektedir. Türk ressamlar~~cemiyeti taraf~ndan
Üçüncü Galatasaray resim sergisi - Troisinze exposition de peinture de la Soci6t6 des artistes
turcs, Salon 1921, ~stanbul 192 I S. 20 (fr. s. ~~3) de Selimiye'de Harem iskelesi caddesi
Çiçekci kahvesi kar~~s~nda No. 3 de oturan Mehmed Celal Bey'in Selimiye'de Mehtap
(no. 124) ve Gece Salacak ~skelesi (no. 125) adl~~tablolar~n~n da sergilendi~ini bildirir.
Ressam Mehmed Celal Bey'in, Celal Esad ile ayn~~oldu~unu san~r~z.
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hattâ yad~rganan bu tabir yüzünden kitab~n bask~s~ndan yaz geçme~i
bile dü~ündüklerini, ancak Diehl gibi bir otoritenin önsözünün yard~m~~
ile eserin bas~labildi~ini yazm~~t~r 39 . Arseven'in bu kitab~, bir bak~ma
Hermann Barth'~n ~~go ~~ de bas~lan Almanca eserini takip etmi~ti.
Ayn~~yazar~n imzas~~ile bu monografya 1906 da metni biraz de~i~tirilerek Frans~zca olarak da bas~lrru~t~ ". Ve tuhaft~r ki, bunun Frans~zcas~n~~da üç y~l sonra C. Esad'~n kitab~n~~basan Renouard ve H. Laurens Yay~nevi üzerine alm~~t~. Bu kitapta Türk Istanbul'dan da bahsedilrni~~olmakla beraber (almancas~nda s. 141-186, frans~zcas~nda
S. 122-164) bu sahifeler ~ehrin Türk eserleri hakk~nda do~ru ve aç~k
bir fikir verecek de~erde de~ildir. Prof. Ch. Diehl, bir frans~z gazetesinde yazd~~~~uzun bir yaz~da zevkle hat~rlad~~~~Türk ve Islam Istanbul'u anlatacak 41, ve y~llar sonra Renouard-Laurens kitapevi, Barth'~n
kitab~n~n yerini tutacak yeni bir eser yay~nlama~~~dü~ündü~ünde,
bu i~i Ch. Diehl'e havale edecek, o da "Türk Istanbul'dan kalanlar"
ba~l~~~n~~koydu~u be~inci bölümünde (s. 91-148), C. Esad'~n ilham~~
belli olan sahifelerde Istanbul'un Türk eserlerini geni~~surette tarif
ve tasvir edecektir 42. Arseven'in Istanbul hakk~ndaki kitab~~Avrupa'da hayli tesirli olmu~, bibliyografyalara girmi~~ve hattâ ilk Dünya sava~~~içinde Rus diline de çevrilerek, ~ g~ g da yay~nlanm~~t~r.
C. Esad'~n pek nadir rastlanan Frans~zca, Istanbul'un arkeolojik
pldn~~(Plan arcldologique de Constantinople) ise üzerindeki bir kay~ttan
ö~renildi~ine göre, kitab~na rehber olmak üzere haz~rlanm~~t~. Bu
güzel ve temiz bask~l~~renkli planda, ~ehrin ~~goo lerdeki sokaklar~~
üzerinde siyah ve k~rm~z~~ i~aret ve yaz~lar ile belli ba~l~~Bizans ve Osmanl~~mahalle semt adlar~, eski eserleri i~aretlenmi~~ve adlar~~yaz~lm~~t~. K~sa önsözünde C. Esad, önceki planlar~n eksik ve yanl~~~taraflarma i~aretle, onlardan daha iyi ve tamam bir eser meydana getirdi~ini sand~~~n~~bildirir. Bu plan üzerinde tarih olmamakla beraber
indeks k~sm~nda Galatasaray Sultanisinin yak~n bir geçmi~te yand~~~~
39 Türk sanat~, S. 9.
40 H. Barth, Konstantinopel [Berühmte KunststMten: ~ ] Leipzig 1901, frans~zcas~~metin ve resimler bak~m~ndan biraz farkl~d~r, Constantinople [Les villes d'art
c6ebre] Paris 1906.
41 Ch. Diehl, Constantinople d'Islam, ~u kitapta: Dans l'Orient byzantin, Paris
1917, s. 83-120.
42 Ch. Diehl, Constantinople [Les villes d'art c6ebre] Paris 1924, ikinci bask~s~ :
1935.
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ve ~imdi tamir edilmekte oldu~u kaydedildi~ine (s. 21) göre 1908
y~l~na do~ru yay~nlanm~~~olmal~d~r. Ancak önsözünde yazar haritas~n~n kli~esinin Me~rutiyetin ilân~ndan (1908) önce haz~rland~~~n~~
bildirmektedir. Bu arkeolojik plan büyük bir bo~lu~u doldurmu~~ve
henüz yerine bir yenisi konulamam~~t~r. Her ne kadar Dr. Mordtmann, E. Oberhummer, A. M. Schneider, M. Is. Nomidis (MISN
takma ad~~ile) ve R. Janin'in arkeolojik planlar~~var ise de, bunlar
yaln~z Bizans eserlerini gösteren çal~~malard~r. Bu plânlarda ~ehrin
Türk karakteri ve eserleri i~aretlenmerni~tir. N/V. Kleiss'~n 1965 de
bas~lan Istanbul'un arkeolojik plan~~da bu bak~mdan tatmin edici
de~ildir. C. Esad'~n Eski Galata ile ilgili rgir de bas~lan küçük kitab~~
bu bölgenin Türk ve Türkten önceki eserlerini bir arada tan~t~yordu.
Ayr~ca Cenova devrinin arma ve kitabeleri de bu kitapta ele al~nm~~t~. Burada Arseven, J. Gottwald'~n 1907 de bas~lan çal~~mas~ndan
faydalannu~t~r". Fakat kitab~na ekledi~i güzel plan ve metinde temas
etti~i surlar~n eski kal~nt~lar~~ile Türk eserleri, ilerideki Galata ara~t~rmalar~ na destek olacak de~erdedir. Hattâ denilebilir ki C. Esad'~n
orijinal malzeme verdi~i en iyi Istanbul çal~~mas~~bu kitapt~ r. Eserin
en faydal~~taraf~~ise hiç ~üphesiz sonuna eklenmi~~olan güzel plan idi.
Ayn~~ y~l bas~lan Kad~köy, metni ve resimleri bak~m~ndan Eski Galata'nin zenginli~ine eri~ememi~tir.
Arseven'in sanat sözlükleri ve sanat ansiklopedisi sahas~ndaki
verimi önce küçük teknik kitaplar ve Frans~zcadan Türkçeye sözlükler
ile ba~lam~~t~r. Bu arada birçok sanat ve mimari terimine Türkçe kar~~l~klar da arad~~~~dikkati çeker. Bu pek kolay bir i~~de~ildir. Çal~~malar~n sonunda, bütün da'~~n~k bilgileri de bir araya getiren bir
Ansiklopedi haz~rlam~~~ve bu be~~büyük cilt tutan eser bas~larak Türk
kültür kütüphanesine girmi~tir. Onsözünde "
sanat sahas~nda kalk~nmam~z için en evvel sanat ~st~lahlar~n~~tespit etmek lüzumuna kanaat " getirdi~ini belirten Arseven sanat ve mimari terimlerini yabanc~~dillerden
almamn do~ru olmad~~~na ~srarla i~aret ediyordu. Bu büyük ansiklopedide yaln~z sanat terimleri de~il fakat belirli sanat ve arkeoloji
konular~~müessese ve kaz~lar~~üzerinde de durularak bazen bunlar
hakk~nda küçük makaleler ölçüsünde, içinde o madde ile Türklerin
ilgisine de i~aret eden maddeler yaz~lm~~t~r. Mesela Cam (s. 309-323),
43 J. Gottwald, Die Stadtmauern von Galata, "Bosporus-Mitteilungen des Deutschen
Ausflugsvereins - G. Albert", 3. seri, IV (19o7) s. 1-72.
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Cilt (s. 34 ~~-348), Dekor (s. 436-442), Eski eserler (s. 53 ~~-533), Eski
Eserleri Koruma Encümeni (s. 533-534), Ev (s. 546-575), Fildi~i (s. 587591), 11a/~~ (s. 673-676), ~~/eme (s. 843-85 ), Kemer (s. loo6-~ o~ 8),
Kereste (s. 1046-1050), Kukla (s. ~~49-1 ~~6 ~~), Manaz~r (s. 1271-1278),
Mimari (S. 1352-1408), Ölçü (S. 1560-1573), Sergi (S. 1783-1788), Silâh
(s. 1799-1816), Tarih öncesi (s. 1921-1940), Tezhip (s. 1982-1986), Türk
Sanat~~(s. 2053-2143), bu hususta örnek gösterilebilir. Aralar~nda baz~lar~~ da o sahalar~n uzmanlar~na yazd~r~larak, adlar~~ da i~aret edilmi~tir. bk. Cilâl~ta~-Türkiye' de (~. Aziz Kansu) s. 340-341; Efes kaz~lar~~
(Aziz Ogan) s. 504-505; Hatti sanat~~ (H. G. Güterbock) s. 693-700;
Hellenistik devir sanat~~ (A. M. Mansel) s. 707-715; ~skender'in lâhdi
(Aziz Ogan) s. 827-828; Kütüphane (Adnan Ötüken) s. 1201-1209 ;
Mitoloji-Türklerde (H. Nam~k Orkun) s. 1447-1449; Müzeler —Türkiye'de (Aziz Ogan) s. 1487-1490; Türk ve ~slâm Eserleri Müzesi, (Elif
Naci) s. 1490-1491; Resim ve Heykel Müzesi (Halil Dikmen) s. 14911493; Topkap~~ Saray~~ Müzesi s. 1493-1494; ayr~ca sonda daha etrafl~~
olarak ayn~~ madde (Tahsin Öz) s. 2015-2028. Bu ansiklopedi büyük
bir eser olmakla beraber, tek ki~inin gayretinin üstündedir. Ileride
yeni bir bask~s~~yap~ld~~~ nda maddeler gözden geçirilerek daha düzenli
bir ~ekile sokulabilir, eksikler ve bo~ luklar giderilebilir. Nitekim baz~~
tarifler yeteri kadar ayd~nlat~c~~ de~ildir. Mcselâ Halhal "kad~nlar~n
ayaklar~na takt~klar~~halkalar" olarak tarif edilmi~tir. Bunun do~rusu
"ayak bileklerine geçirdikleri bilezikler" olmal~~ve bunun Arap memleketlerine mahsus oldu~u belirtilmelidir. Meselâ Hatire kelimesinin
do~rusunun Hadire oldu~u belirtilmi~~fakat dilimizde daha yayg~n
olan Hazire yaz~l~~~~ihmal edilmi~tir. Kubbe maddesi önemine uymayacak derecede k~ sa ve eksik, Türk sanat~n~n de~erli örnekler verdi~i
~ebeke maddesi yetersiz ve konulan kli~e manas~zd~ r. Hind, Çin, Rus,
Amerika v.s, gibi memleketlerin sanatlar~na birer madde ayr~lmas~na
kar~~ l~k meselâ Macar sanat~~maddesi yoktur. Tabii ileride böyle eksiklikler giderilmelidir. Alman'lar~n me~ hur Pauly-Wissowa, ~lkça~~
Ansiklopedisinin, asl~ nda 1839-1852 y~llar~~ aras~nda bas~lan alt~~ciltlik
Pauly tarafindan haz~rlanan, Real-Encylopödie der classischen Alterthumswissenschaft'clan do~du~u göz önüne getirilecek olursa, ileride
Sanat Ansiklopedisi'nin de onun yarat~c~s~n~n ad~~ile, daha tamam ve
daha mükemmel bir halde derlenerek yeniden bas~ lmas~~ dü~ünülebilir. Herhalde, kendi çal~~ malar~n~n sadece ba~lang~ç oldu~unu daima
belirten ve Türk Sanat Tarihi biliminin ilerlemesini isteyen Celâl
Esad Arseven'in ruhu bundan ~âd olacakt~r.
Benden C. XXXVI,
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Arseven'in Türk kültürüne büyük hizmetlerinden bir ba~kas~~da,
Türk sanat~~tarihine dair yazd~~~~kitaplar~d~ r. Eski harfler ile 1928 de
bas~lan Türk Sanat~, 1939 da frans~zca yay~nlanan L'Art turc, daha
sonra ç~kan yine frans~zca Les Arts d6coratifs turcs, ve nihayet türkçe
olarak bas~lan Türk Sanat~, bu sahadaki çal~~malar~n~ n ba~l~ca verimleridir. Bu eserlerin hepsinde de C. Esad, Türk sanat~na en eski köklerini tespite çal~~ makta ve onu kaynaklar~ndan itibaren geli~mesini
takip etmektedir. Burada en büyük güçlü~ü kaynaklar~n (veya köklerin) incelenmesi te~kil etmi~tir. Türk sanat~n~~ba~l~ba~~na bir varl~k
olarak tan~tmak için gerekli malzeme o s~ ralarda çok eksik ve azd~.
Buna ra~men Arseven bu yolda sentezini ortaya koyabilmi~~ve hatalar~,
eksikleri olabilece~ini fakat bunun bir ba~lang~ç oldu~una i~aret etmek tevazuunu da göstermi~ tir. Arseven Türk Sanat~ n~n kök ve kaynaklar~n~~ pek az say~ da esere dayanmak sureti ile ara~t~ rd~~~~gibi,
Anadolu'yu bile ~stanbul d~~~ nda ancak Bursa, Konya gibi bir iki
merkezin yard~m~~ile derlemi~ti. Bugün Türk Sanat~n~n iz ve hat~ralar~~
günden güne daha çok ve daha iyi olarak tan~nmaktad~ r. Bu yoldaki
çal~~malar~n~ n kurucusu ve yol göstericisi ise Celal Esad Arseven olmu~tur. Eseri Türk sanat~~ad~~verilen bir varl~~~n ergçekten oldu~unu,
içeride ve bilhassa d~~ar~da gösteren, bir Türk'ün kalemi ile ö~reten
ilk ad~m olmu~tur. Bu bak~ mdan Türk sanat tarihi bilimindeki yeri
hiçbir vakit, hattâ çok daha ileri, çok daha do~ru ve tamam çal~~malar~n yap~ld~~~~devirlerde dahi az~msannuyacakt~r.
Celal Esad Arseven, renkli ve çok tarafl~~ zengin ve de~i~ik karakterli eseri ile, bugün bizim için art~k insan gücünün üstünde ve inan~lmaz gibi görülen çal~~ malar yapabilen tipik bir Ondokuzuncu yüzy~l
insan~~idi ". Ressam, sahne yazar~, ~ehirci, güzel sanatlar teoricisi gibi
44 "Akbaba" mizah dergisinin okuyuculara ay~rd~~~~portreler kö~esinde Celal
Esad'~n A. Nijat imzas~~ ile bir portresi yay~nlanm~~t~ r. Bu unutulmu~~yaz~y~~ bu
vesile ile buraya aynen almay~~faydal~~gördük. Bk. "Akbaba", y~l 12, say~~50, 13
(I. Kânun 1934) s. 13:
"Ç~plak bir ba~, ihtiyar bir yüz ve bak~~lar~~genç gözler.. Bu çehreye, kanallar: yar~m~ar
küreyi and~ran bir burunla azalan eksil~ni~~cemiyetler gibi, lo~~ve ~ss~z bir a~~z da ildve ediniz,
i~te Celal Esad!
Ba~~n küçük bir ktsm~na ili~en fötr ~apka, senelerin elinde manctklanmaktan, kah Napoleonun ~apkas~n~~and~r~yor, kah avuçlanm~~~bir hamuru!
K~ravat~~pek mal~cuptur : Hep yakal~~~n alt~na saklan~r !
Tarihi eserleri sevdi~i için mi, bilmem? Dede miras~na benzeyen tüyleri dökülmü~~kürklü
paltoyu hiç s~rt~ndan pkarmaz...
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taraflar~n~n d~~~ nda, Arseven Türk kültür tarihinde, üç bilim dal~n~n
hemen hemen kurucusu olmak ~erefine sahip bulunmaktad~r".
Celal Esad Arseven bizzat kendisi de belirtmek alçak gönüllülü~ünü gösterdi~i gibi derinli~ine bir ilim adam~~ de~ildir. Bütün kaynaklardan faydalanan, eserleri bizzat inceleyen ve bunun deste~i ile
sanat tarihi ara~t~rmalar~~yapan bir bilim adam~~say~lamaz ise de bu
onun de~erini azaltmaz. Fakat çok geni~~merak~, olaganüstü zekas~,
ve sanata kar~~~a~~r~~sevgisi, onun vaktiyle Prof. Charles Diehl tarafindan da takdir edilen çok iyi derleyicilik vasf~~ile birle~mi~~ve böylece
kültür kütüphanemize de~erli eserler verebilmesini sa~lam~~t~r. Istanbul tarihçisi, ansiklopedici ve Türk sanat~~tarihçisi olarak o, bir yolu
açm~~~ve kendi imkanlar~n~ n çok üstünde olan eserlerini vermi~tir.
Aç~lan bu yolda ilerleyen, yeni yeni ara~t~ rma ve sentezler ile bu bilim
dallar~n~~daha ileriye götüren yeni ku~aklar Arseven'i mesleklerinin
"Pir"i olarak daima anacaklard~ r. Celal Esad Arseven için Allah'dan
rahmet diler ve Türk sanat tarihi biliminin bu öncüsünün hat~ras~~
önünde sayg~yla e~iliriz.
Bu haliyle, muhtelif insanlar için tarih-i mimari hocas~ , ressam, tiyatro muharriri, musiki~inas, kimyager olarak muhtelif ~ekilde tan~nd~~~~gibi, bazan paras~n~~ a~~evinde yumurtlatan
bir tüccar ruhu da gösterir.
Üstad~n or~jinal bir ruhu vard~r. Buna misal mi istiyorsunuz?.. ~~te bir delikanl~lzk
hikdyesi :
Gençli~inde, 1.2 metre murabba~~bezle kaplanm~~~ve iki taraf~na bir çok fenerler, f~ng~raklar
tak~lm~~, çama~~r ipi ile uçurulan muazzam uçurtmay~~ yapt~~~~zaman, ilk uçu~~gecesi Y~ld~z
saray~nda hayli teld~~haszl olmu~. Havada ~~~klar saç~p, ç~ngtraklar çalarak dola~an bu heyuldnzn
topla imhas~na te~ebbüs edildi~ini söylersem onun nas~l bir balon merakl~s~~oldu~unu siz de
tahmin edersiniz art~k!
O, operet yazd~~~~yahut akla gelmedik i~lerle me~gul oldu~u vakit muhakkak paras~zd~r.
zay~ fl~~~n moda oldu~u bu zamanda zayzflamak isteyenlere iyi bir rejim olarak üstat ~u reçeteyi
verir: Bir gece pokerde kaybederek sabaha kadar uykusuz kalmak!
(Raison) yok (logique) var düsturiyle fikirlerini müdafaa eden ve bizi elimizden tutarak,
nefis üslübu ile edebiyat havas~~içinde semt semt dola~t~ran bu zat, (Eski ~stanbul) dan bir
fikir binas~d~r !"
Yüksek Mühendis Mektebinden : A. N~JAT
45 Anma kitaplar~~gelene~ine uyularak, Celal Esad Arseven için de böyle bir
eserin haz~rlanmas~~yerinde olacakt~r kanaatindeyiz. Bir cildin içinde, çe~itli sahalardaki eserlerinin listeleri, tam bir bibliyografyas~, sanatç~~ve yazar olarak yapt~klar~~
ve getirdikleri ortaya konulabilir, onun çal~~t~~~~sahalarda yap~lan ufak ara~t~rmalara yer verilebilir.
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IV
KITAP HAL~NDEK~~YAYINLARININ B~BL~YOGRAFYASI

Arseven gibi çok de~i~ik konulara ilgi duymu~~ve bunlar üzerinde
yaz~lar yazm~~~bir insan~n bibliyogafyas~n~~yapman~n güçlü~ü bellidir. Biz bu denememizde kitap halinde bas~lm~~~olanlar~~tespit ettik.
Bas~lmadan kalanlar ile, gazete ve dergilerde ç~ kan tek veya seri halinde yaz~ lar~~ise bu bibliyografyan~n çerçevesi d~~~ nda b~rak~lm~~t~r".
Bunlardan sadece birkaç seri makale önemleri göz önünde tutularak
bibliyografyam~z~n sonuna eklenmi~tir. Arseven'in yay~nlar~n~n birkaç~n~~ bulmak ve dolay~ s~yle tam ve do~ru künyelerini tesbit etmek
mümkün olmam~~t~r. Di~er taraftan yay~nlar~~ gruplar halinde toplay~p
böylece s~ralamay~~ uygun gördük. Bu ~ekil, onun çe~itlili~ini daha iyi
göstermektedir. Yay~nlardan eskilerinin bask~~ tarihlerini mati-rumi
olarak kabul ederek buna göre miladrye çevirdik. Bu tarihler hicri
olarak kabul edildi~inde kar~~l~klar~~ birkaç y~l fark etmektedir. Bu
bibliyografyam~z~~bir deneme olarak kabul etmek yerinde olacakt~r.
Baz~~ yay~nlar~~görmek, hattâ bunlar~n tam künyelerini kontrol etmek
mümkün olmam~~t~ r. Ankara'da Milli Kütüphanede, Istanbul'da
Bayaz~d Kütüphanesinde ve eski harfli yay~nlar bak~m~ndan çok
zengin olan Seyfeddin Cizege kütüphanesinde dahi bu yay~nlar~~ bulmak kabil olmam~~t~r. Kendi imkânlar~m~z ile derledi~imiz bu bibliyografyay~, Güzel Sanatlar Akademisi Ba~kan~ , Prof. Feridun Akozan'da bulunan ve Celâl Esad'dan al~nan liste ile de kar~~la~t~rd~~~m~za da burada i~aret etmek isteriz. Akozan'da ayr~ ca merhumun
makalelerinin de bir listesi bulundu~unu ö~renmi~~bulunuyoruz.
I. Piyes ve Roman:

Sevda Ça~~, Istanbul 1319 (= 1903/04) Matbaa-i Tahir Bey, ~~o7 s.
Büyük yar~n, tarihi facia - 3 perde, 1339 (= 1923) Ikdam Matbaas~, 173 s. ve 2 res. Sondan S. 165 - 173 gazetelerde
eser hakk~ nda ç~kan yaz~ lara ayr~lm~~t~r.
Bay Turgan, tarihi facia - 3 perde, Istanbul 1937 (içinde bask~~
y~l~ : 1936), Asri Bas~mevi, 89 s. resimli.
Yukar~daki Büyük yar~n ba~l~kl~~piyesin de~i~ik adla tekrar~d~r.
46

C. Esad'~n baz~~yaz~lar~~için bk. yukanda not: 16, 17 18, 19, 25.
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Belediyecilik:
Belediyelerde evrak~n kayd ve tasnifi nas~l olmal~d~r?, [Belediye kitaplar~ : 2] ~stanbul 1331 (1915/16), Ahmet ~hsan ve ~ürek.
matb. ~irketi 29+ s. ve ~~cedvel.
Belediyelerde in~aat~n emaneten idaresi, Istanbul 1331 ( 9 ~~5/ ~~6),
Ahmet ~hsan ve ~ürek. matb. ~irketi, 15 s. ayr~ca 12 adet
cedvel.
Belediyeler ve te~kilât~, Istanbul ~~332 ( = 9 ~~ 6), Ar~ak Gaz ayan
matbaas~ , 68 s.
Kütüphanecilik:
Notlar ve Kütüphanelere dair usul-ü tasnif, Dersaadet [= Türkiye
Cumhuriyeti - Maarif vekâleti ne~riyat~ndan, 57], 1340
(= 1924) Matbaa-i Amire, 73 S.
Sanat Tekni~i:
Resim dersleri, ~stanbul 1313 (1897/8) ~irketi Mürettibiye matb.,
~~18 s., resimli.
Ressam ve mimarlara mahsus menaz~r, [Resim kütüphanesi: 2] Istanbul 1316 ( ~~ 9oo /o ), Kaspar matb., 163 s., resimli.
Ressamlara rehber, [Resim kütüphanesi: 3] 1318 ( 9o2 /o3), Tahir
Bey matb., 166 s., resimli.
Renkler, renkli resimler ve ya~l~boya, [Resim kütüphanesi: 4] Istanbul 1319 (1903), Tahir Bey matb., 237 s.
_Yap~~malzemesi, Istanbul 1323 (1907/08), Ahmed Ihsan matb.
148 s.
Resme ba~layanlara icab eden malümat-~~iptidaiyeyi cami ve yirmi k~ta
karakalem modelden mürekkep mecmuay~~havi eser, Tam künyesi
tespit olunamad~.
Foto~rafya, Istanbul 1316 (= 1900/o1) Tahir Bey matbaas~,
Bu küçük kitab~ n ad~ na F. Akozan'daki listede raslanm~~t~ r. Asl~~hiçbir kütüphanede bulunmad~~~ndan tam künyesini elde etmek mümkün olmam~~t~r.
Genel Sanat Tarihi ve Modern Sanat:
Mimari tarihi - Kurun-~~kadime, 1, ~stanbul, Devlet Matbaas~~1928,
VI+2 ~~~~s. resimli.
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Yeni mimari, ~stanbul, Agâh-Sabri Kitaphanesi 1931, 65 s. resimli.
Yeni Resim hakk~nda, (E. G. Benito'dan), ~stanbul 1947, Ib~ ahim
Horoz Bas~mevi, 232 s.
~ehircilik

~ehir mimarisi, (Camillo Sitte'den), Istanbul 1926, ~ehremaneti
matb., 120+5 s.
~ehircilik (Urbanizm), Istanbul 1937, Devlet Bas~mevi, 228 s.
Istanbul incelemeleri :

Constantinople, De Byzance â Stamboul, [Les etudes d'art â PCtranger] Paris - Lib. Renouard-H. Laurens Edit. 1909, 5+
289 s. resimli, metin d~~~~56 lev. ve ~~plân.
Konstantinopor ,Od Vizantii do Stambula, Moskova -M. ve S. Sabahlikov edit., 1919, 336 s. ve ~~ plân. Yukar~ daki frans~zca eserin rusca tercümesi olan bu kitap, tan~nm~~~Rus
bizantinisti P. Bezobrazov taraf~ ndan çevrilmi~tir. Bunun
da ba~~nda Ch. Diehl'in önsözü yer alm~~t~ r. 47
Eski ~stanbul - âbidat ve mebânisi, ~ehrin tesisinden Osmanl~~fethine
kadar, [Muhtar Halil Külliyat~~- K~sm-~~tarihi: 4] ~stanbul
1328 (= 1912/13) Matbaa-~~Hayriye ve ~ükerâs~, 250 s.
resimli ve ~~ plân.
Eski Galata ve binalar~, Istanbul, Ahmed Ihsan Matb. 1329
(1913/14), 120 S. Ve ~~ plân.
Kad~kb:y hakk~nda tetkikat-~~belediyye, Istanbul 1329 (1913-14) Ahmed Ihsan Matb., 97+3 S. resimli ve ~~harita ve ~~ plân.
Plan arch6ologique de Constantinople, Byzance et Stamboul, bask~~ yeri
ve tarih yok, (1908-1909?), 4+32 S. metin ve renkli plân
57 x 38 cm.
Bu yay~ n~n bask~~ tarihi hususunda yukar~ da s. 191-192 de
yapt~~~m~ z tahmine bak~n~z.
47 Bu nadir kitab~n tam ve do~ru künyesini, Amerika'da Washington'da
Dumbarton Oaks'daki Bizans Ara~t~rmalar~~Merkezi'nden Prof. Ihor Sevcenko'nun
arac~l~~~~ile elde edebildik. Kendilerine burada te~ekkür ederim.
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Türk Sanat~~Tarihi 48 :

Türk sanat~, Istanbul 1928, Ak~am Matb. [Türk Ocaklar~~merkez
heyeti taraf~ndan ne~rolunmu~tur], 229 S. resimli ve 270
~ekil, 37 lev. Eski harf, yaln~z ba~~sahife yeni harfler ile
dizilmi~tir.
Türklerde mimari, [T. T. Anahatlar~~müsveddeleri I. seri no. 49.]
1932, Ankara Ba~vekâlet Matb., 15 s. (teksir). Yaln~ z ~ oo
nüsha bas~ld~.
Türklerde mimari - Eti ve Selçuk mimarileri, [T. T. Ana hatlar~~eserinin müsveddeleri, Seri II, no. 28], ~stanbul 1934, 13 S.
too nüsha bas~ld~.
L'art turc, depuis son origine jusqu'â nos jours, [Içi~leri Bak. - Bas~nYay~n Genel Müdürlü~ü Yay~ n~], ~stanbul 1939, Devlet
Bas~ mevi, 305 s. resimli. Ayn~~ kitap 1970 y~ l~nda bir özel
te~ebbüs taraf~ndan türkçe olarak yeniden bast~r~ larak sat~~a ç~kar~lm~~t~r.
Les arts d6cora4fs turcs, Istanbul, tz., Milli E~itim Bas~mevi,
360+2 s. resimli, büyük boyda.
Türk Sanat~, Men~einden bugüne kadar mimari, heykel, resim, süsleme
ve tezyini sanatlar, ~stanbul tz., (1956 dan itibaren), Milli
E~itim Bas~mevi, 2 cilt, resimli.
Türk Sanat~, Istanbul 1970, Cem yay~ nevi, 286 s., resimli.
Bu, esas~ nda yazar~n frans~zca olarak 1939 da bas~lan kitab~n~n türkçe asl~d~r. Ona nazaran daha ufak boyda olup
resimlerde de farklar vard~r.
Sanat Sözlük ve Ansiklopedisi :

Ist~lahat~~mimariyye, ~stanbul 1324 (1908/9) (kapakta: 1325=1909/1o, [Resim Kütüphanesi: 7] Ahmed ~hsan Matbaas~, 90+1 s. ~ekil.
Ist~lahat-~~mimariyye, ~stanbul ~~ 328 ( 912/13), Matbaa-i Hayriyye, 250 S.
48 Günlük gazetelerde ve dergilerdeki baz~~ yaz~lar~ndan ba~ka Fransa'da bir
dergide de Türk sanat~~ ile ilgili bir yaz~s~~ oldu~u ö~renilmi~~ise de bunu kontrol
etmek mümkün olmam~~t~r, L'art turc du Louvre, "Le Monde Nouveau" (1934)•
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Ist~lahat-~~limiye Encümeni taraf~ndan sanayi-i nefisede mevcut kelimat
ve tabirat için vaz ve tedvini tensip olunan ~st~lahat mecmuas~,
[Maarif-i Umurniye Nezareti Ist~lahat-~~Ilmiye Enc. 2],
Istanbul, Matbaa-i fiunire
:
1330 (= 1914/15), 109 S.
Frans~zcadan Türkçeye ve Türkçeden Frans~zcaya Sanat Kamusu, sanayi
nefiseden resim, nak~~, naht, mimari, hak ve asar-~~atikaya ait
~st~lahlar~~havidir. Dictionnaire des termes d'art, Français-Turc,
Turc-Français, Istanbul, Matb. Amire, 1340 (d~~da 1926),
ikinci k~s~m 1341 (= 1925), 269-1-60-1-2 S.
Frans~zcadan Türkçeye Sanat Lâgati - Dictionnaire d'art français-turc,
Muharririn Sanat Ansiklopedisine Frans~zca indeks vazifesi de
görür. Ankara 1944, K~ral Matb., 185 S.
Sanat Ansiklopedisi, Istanbul 1943-1952 Maarif Matb., Cilt I-V,
2644 s. resimli ve levhal~.
Musiki Tarihi:
Büyük halk bestecisi Muhlis Sabahaddin, hayat~, eserleri, musikimizdeki
yeri, Istanbul 1947, Ibrahim Horoz Bas~mevi, 32 s.
Türk musikisi ve Yeniçeri mehter muzikas~~hakk~nda mutalâat, Türk
musikisinin te~vik ve ihyas~~maksad~yle Celâl Esad Bey
tarafindan ilk defa olmak üzere tertip ve ihya edilen tarihi
ve musiki müsamere dolay~s~yla Türk musikisi ve yeniçeri
mehter musikisi hakk~nda mütalâat, Istanbul 1327 (=~ 9~~ / ~~2), Matbaa-i Hayriye ve ~ürekas~, 15 s.
Hat~rat:
Seyyar sergi ile seyahat intibalar~, Istanbul ~~928, Cumhuriyet Matb.,
~ oo S.
Türk Resim sanat~nda yetmi~~y~ll~k hayat~m, "Yeni ~stanbul" gazetesinde 4 Mart 1955 den itibaren tefrika edilmi~tir.
Y~ld~z Saray~ndan Mütarekeye kadar Gelin Esad Arseven'in hat~ralar~,
"Dünya" gazetesinde 17 Ovcak 1960 dan itibaren 31 tefrika.
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XII. Tespiti Yap~lmayan Eserler:

a) Yay ~ nlananlar:
F. Akozan'daki listede daha bir tak~m yay~nlar gösterilmi~~ise de
bunlar~n C. Esad ile ilgisi derecesi anla~~lamamaktad~r. Bu çe~it yay~nlar~~da ilerideki ara~t~rmalarda kontrol edilebilmeleri için burada kaydetme~i faydal~~buluyoruz:
Tetkikat-~~Belediye hakk~nda rapor, 1330 (= 1914).
1329 senesinde Avrupa seyahati, tetkikat-~~fenniye hakk~nda rapor, ~stanbul 1330 (= 14) Ahmed ~hsan Matb.
Yap~~ve Yollar kanunu kiyihas~, ~stanbul 1330 (= 1914) Ahmed
~hsan Matb., 30 s.
Alphabet turc, ~stanbul 1928, Cumhuriyet Matbaas~, 31 s.
K~raat kitab~, ~stanbul 1932
Böyle bir kitap Türkiye bibliyografyas~nda bulunmamaktad~ r.
ICad~köy Halkevi 1935-1938, ~stanbul 1938, Cumhuriyet Matbaas~,
125 S. resimli. Bu s~ralarda C. Esad Kad~köy Halkevi Ba~kan~~oldu~undan bu anonim kitab~n ne dereceye kadar
ona ait oldu~u dü~ünülebilir.
b) Yay ~ nlanmam ~~~olanlar:
Film yapma usulü,
Bizans ~mparatorlar~~portreleri,
~talya'da bir gezinti,
Eski ~stanbul, Galata ve Kad~köy-Adalar,
Darb-~~meseller ve halk deyimleri.
Hayat~ mdan hat~ralar,
Tan~nm~~~fehreler,
Türk bezemeleri.

