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1935 denberi Tıb Tarihi Enstitüsünün verimli ve faydalı ufak ve büyük pek 
çok sayıda yayınları vardır. Bunların mühim bir kısmı bittabi’ umûmî ve Türk Tıb 
tarihlerine aittir. Bir kısmını da Türk ilimler tarihini ilgilendiren malzemenin 
işlenmiş bir şekilde neşri teşkil ediyor. Bunlar aranıyor ve bu mevzularda ensti
tünüz Üniversitemizin İlmî mes’elelerde en çok müracaat ettiği bir yer oluyor. Ar
kadaşlarımızla beraber bundan duyduğumuz iftihar sonsuzdur. Garb ilim âlemiyle 
temiaslarımızda bunu işitmekle de müftehir oluyor ve memleketimiz hesabına 
bundan pek seviniyoruz.

Görüyor ve yakînen biliyoruz ki sizin bir de Türk san’atı ile senelerdenberi 
meşguliyetiniz vardır. Hattâ 1936 danberi Güzel San’atlar Akademisinin Türk 
Minyatürü Atölyesinin başında verimli çalışıyorsunuz. Bu maksatla Topkapı Sa
rayındaki çalışıma odanızda son üç senedir tertiplediğiniz sergilerinize de iştirak 
ettik. Her seferinde değişik ve yeni elinize geçen Türk sanat tarihi malzemesi
nin en asîl örneklerini bize gösterdiniz ve bize bunları izah ettiniz. Her ne kadar 
Tıb Tarihi Enstitüsündeki ödevleriniz bu Enstitünün icaplarına uymaz gibi görü
nürse de bu maksatla kütüphane ve müzelerimizde çalışmalarınız sizi Türk sanat 
eserlerinin şimdiye kadar bilinmiyen kaynaklariyle ' de karşılaştırmış bulunuyor. 
Bunlardan münasip göreceğiniz en mühimlerinin Üniversitemiz yayınları arasın
da da zaman zaman yer alması çok muvafık olacaktır. Görüyoruz ki Türk san’at 
tarihi hakkında ciddî yayınlar azdır ve elde mevcut olanlar da kimseyi tatmin 
etmemektedir. Siz bilhassa bunları menbalarmda tetkik ederek çok ciddî eserler 
ortaya koyuyorsunuz ve bunların Millî Eğitim Bakanlığınca neşrolunanları da 
bizde bu kanaati hasıl etmiş bulunuyor.

İstanbul fethinin beşyüzüncü yılı çok vaklaşmıştır. Hiç olmazsa mâzîde Türk 
ilim ve san’atını gösterecek birkaç eser daha yayınlayabilmemiz bizim kuruluşu
nu o tarihe götürdüğümüz Üniversitemiz için de bir şeref, hattâ bir başarı teşkil 
edecektir. Binaenaleyh Türk san’at tarihimize şimdiye kadar bilinmiyen ve san’at 
tarihlerine mal edilmemiş millileşen ve çok asilleşen tarihî motif ve resimlerimiz 
ve bunların san’atkârları üzerine münasip göreceğiniz monoğrafilerin de Enstitü
nüzün bütün vasıtalarından ve Fakültenizle Rektörlüğümüzün her türlü müzahe
retine dayanarak yayınlamak üzere hazırlanması hususunu da rica eder, saygıla
rımı sunarım.

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Ord. Prof. Dr. Sıdckk Sami Onar





ÖN S Ö Z

Bu eseri muhterem Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar’ın Rektörlüğü zamanın
da 15/VI/1949 da aldığım emir üzerine hazırlamağa başladım. Mevzuum tekem
mül edince muhterem Rektörümüz Ord. Prof. Dr. Ömer Sarc da bunu diğerleri 
gibi neşir sahasına koydurmakla Türk san’at tarihine de Rektörlük kanaliyle de
ğerli bir hizmet daha gördüler. Kendileririe herçeyden önce teşekkürü bir borç 
bilirim.

Bu seferki mevzuumuz Kanunî Sultan Süleyman Divanını tezyin eden müzeh- 
hip Karamemi’nin tezyini eserleri üzerindedir. XVI ncı asrın bu ince ruhlu san’at • 
kârına artık bizim kadar bu sahifeleri çevirenler ve saklı bulunduğu Üniversite 
Kütüphanesi Müzesinde görenler de hayran kalacaklardır.

San’at tarihimize ait bu monografilerin kıymeti pek yüksektir. Hâlen dünya 
yüzünde Müslüman Arap ve Şark milletlerinin san’at tarihi kadar bugünkü Tür- 
kiyenin de bir san’at tarihi vardır. Nitekim Süleymaniye bir müslüman san’atı 
değil, bir Türk eseridir. Karamemi’nin Kanunî’nin Divanını süslemekte kullandığı 
tezyinat da müslüman tezyinatı değil, bugünkü Türkiyenin tezyini san’at tarihinin 
bir şaheseridir. Bu gibi eserlerin her vesileden istifade edilerek ortaya konması 
önce bu hakikati bizlere öğretecek, ondan sonra *da milletlerarası san’at âlemi 
bizim vasıtamızla bunları tanıyacaktır, .-\rtik bunu hepimizin anlaması icabeder ve 
bu serideki yayınların gayesi de budur. Metnin okunması da bunu fazlasiyle 
bildirecektir. Mimar Koca Sinan’m mimarîmizde olduğu gibi Türk tezyinatında 
Karamemi bir merhaledir. Bizde yalnız devlet adamları değil ilim ve san’at 
adamlarımız da Türk milletinin tekâmülünde büyük hizmetler etmişlerdir. Ona 
bir misâl Karamemi’nin tezyinatta ince zevklerimizi tekâmüle vardırmakta hâlâ 
hizmet etmekte bulunmasıdır. Karamemi’nin 4 asır sonra tekrar ele alıniması onun 
bizi yükseltmekteki tesirinin devamına bir misâldir.

Bu eserin renkli ve renksiz örneklerinin hazırlanmasında ve Enstitümüzde bu 
mevzularda çalışmalarımıza Muallâ Şeren’in çok yardımı dokundu, Üstad Behçet 
Kemal Çağlar bize ilham kaynağı oldu ve biyografisi mevcut ölmıyan bu yük
sek san’atkânmıza hazırlıyacağımız eserin romantik mahiyette olabileceğini hatır
lattı ve yazdıklarımızı lütfen gözden geçirdi. Bu iki değerli arkadaşımıza ve bana 
yardımı dokunanlara tefekkürler eder ve bu toplamayı bütün dünya san’at âlemi
ne bugünkü Türkiyenin san’at tarihinin hâlâ yaşıyan bir armağanı olarak sunarm.

Dr. A. Süheyl Ûnver

119 Mühürdar Caddesi, Kadtkögü
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Biyograf i

Karamemi Biyografisi Hakkında Bulabildiklerimiz

Türk tezhibinin yüzünü ağartan Ka- 
rameminin elimizde duran muazzam ese
ri karşısmda biyografisi namma yazılan
lar çok güdük kalır. Mustafa Alî efendi 
«Menakıbı Hünerveran» (1) da müzeh- 
hipler zümresinden olan Karamemiden 
şöyle bahseder:

...... Şahkulu Nakkaşın tilmizi Ekremi
ve Sultan Süleyman Han Nakkaşhanesi- 
nin üstadı muhteremi müzehhib Kara
memi-••

Şahkulu’nun, daha önceleri zannedil
diği gibi; şahsının değil; sanatının Türk 
olmadığı sâbit olmuştur. İran kaynakları 
ondan rumî (Anadolulu) diye bahsederler. 
Fakat onun eseri Şark üslûbundadır, Sel
çuk ve Osmanlı Türkleri tarzında değil
dir, Asıl hayret edilecek nokta §u: Şark 
zevki, şark bilgisi ve görgüsiyle çalışan 
Şahkulu, Alî’ye göre, talebesi olan Ka- 
ramemi’nin Türk zevkine ve uslûbuna 
tesir yapamamıştır. Buradan bir daha an
laşılıyor ki Türk, ne olursa olsun, doğ
duğu memleketinin üslub ve zevkinden, 
ince ruhluluğundan uzaklaşamıyor. Ya
bancı bir tesir, memnuniyetle görüyoruz- 
ki bünyece temsil edilemeden yaşayamı
yor. Şahkulu’nun çalışma yolunu, pek 
mahdud olarak elimize geçen imzah eser
lerinden anlıyoruz. Bizim zevk hududu 
içine giremediği, bu eserinden bir daha 
belli oluyor.

(1) üstadı mükerrem ibnilemin Mahmut 
Kemal’in bu kıymetli etüd kritiği Türk Tarih 
Encümeni külliyatı arasında 1926 da basılmış
tır. Metnin 63 üncü sahifesindedir.

Şahkulun’dan bazı teknik hususlar
da istifade etmiş olsa bile Karamemi, 
kendi görüşüne ve zevkine hâkim kal
mıştır.

Yukarki kayıd da bize Karamemi’nin 
Kanunî Sultan Süleyman’ın Topkapı Sa
rayındaki Nakışhanesinin baş ustası ol
duğunu öğretiyor.

Mehmed Karamemi 
Hakkmda Bilmediklerimiz

Doğum yılı ve yeri, gün ve ay. Ailesi 
hakkında malûmat.

Ölüm yılı, gün ve ay.

Medfun olduğu yer.

Sanate neden merak etti?

Saraya nasıl intisab etti?

Tahsil derecesi.

Hususî hayatı. Evlâd ve ahfadı. Nere
de otururdu?

Hayatını nasıl geçirdi? Refahlamı, 
sıkıntiylemi?

Başka eserleri varmı? Acaba bu Diva
nın iyice tetkiki onun diğer -  eserlerini 
tanımağa yardım edermi?

Hususî zevkleri. Dostları, ahbabı?

Refahla hayat sürseydi kabir taşı ola- 
bilirmi idi
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Mehmed Karamemi 
Hakkında Bildiklerimiz

Kanunî Divanını tezhib ve tezyin et
tiğini sene: 973.

Âlinin Menakıbı Hünerveranındaki 
kayıt.

Buna dayanarak Üstad Tahsin Özün 
ismini vermesi.

Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) 
divanında iki mütevazi imzası.

Kanunî Sarayı nakışhanesinin baş us 
tası olması.

Hassas, içli ve sanatte tenevvü seven 
olgun bir iç varlığı.
Saraydaki nakışhanede beraber çalıştığı 
bir oğlu.

Mehmed Karamemi 
ve Saraydaki Nakışhanesinin 

Kadrosu

Arayan bulur derler. Aramaya luzum 
görmeden, eskilerini bulup öğrendiklerini 
tekrar etmek tenbelliği, bizleri peşin hü- 
kümcü yapmış. «Ne yazık ki vesika yok. 
diye boyun bükmekle yetiniyoruz. Hal
buki işte arayan buluyor:

Arkadaşın Kemal Çığ, Karamemiye 
merak sardığımı duyunca, bana bir yeni 
ve değerli vesika gösterdi: Topkapı sarayı 
müzesi arşivi No. 9612: «Cemaati zerduz- 
1ar» ve listesinin başında «Karamemi Nak
kaş başı yirmi beş buçuk akçe» cümlesi 
25,5 akçe, aldığı yevmiye olacaktır. D i
ğer sanatkâr arkadaş ve şakiretleri sıra 
ile zikrediliyor:» Üveys Bin Ahmet 14. 
ölmüş), Mustafa Buğdan 14. Ali Bin 
Bayram 8. Mehmet bin Abdürrahman 6,5. 
Haşan bin Hızır 7,5. Mustafa bin Yusuf
5.5. «Ulufesine gelmediği kayıtlı.», Ca
fer bin Çelebi Şerif 8,5. Yusuf Rumî 11. 
Ahmet bin Kasım 6,5. Ferhad bu sene
9.5. Mehmet bin Haşan 5,5. Kasım Arna
vut.- Mehmet bin Abdülezel 3. Bini Kara
memi 10. Haşan bu sene 6, Pervane bu 
sene 3. Mustafa müzehhib 8. Ali Birader 
Abdülkerim sakird 2, Mustafa Divane

şakird 2. Mehmet bu sene şakird 1,5. 
Hurrem şakird 2. Cafer bin Nasuh şakird 
4. Kasım bu sene 8 akçe. Beşaret bu se
ne 8 akçe. Behzat bu sene 6 akçe.

Şâkirdam Mezkûreyn; Hüseyin Macid 
şakirdi Beşaret 1. Akçe, İlyas bu sene 
şakirdi Kasım 11 akçe. Yusuf bu sene 
şakirdi Beşaret 2 akçe.

Cemaati ehli hiref vacibi Muharrem 
ve Safer ve Rabiülevvel sene 952.

Cemaati Nakkaşan, Bölükü Rumiyan: 
Şahkulu Bağdadî Ser bölük 25 akçe, Ha
şan bin Mehmet 22 akçe, Durmuş bin 
Hayrettin 16,5 akçe. Ahmet Firuz bey 16 
akçe. Ayrıca 20 kişi kayıtlı.

Bu vesika bize Karameminin Kanunî 
Sultan Süleymanın Topkapı sarayındaki 
Nakışhanesinin baş ustası olup diğer ar
kadaş ve şakirdlerine nazaran en fazla 
parayı aldığını öğretiyor. Karameminin 
952 deki kadrosu 29 kişiden mürekkeptir. 
Bunlar arasında birisi oğludur. Bini Ka
ramemi bu demek olmalıdır. Aynı zaman
da yalnız kendisinin değil, diğer sanat
kâr arkadaşlarının da merakları vardır. 
Karamemi ve maiyyetindekiler toptan 
günde «214)) akçe alıyorlar. O zamanın 
rayicine göre kıtkanaat geçinilecek bir 
para.. Sanatı teşvik eden menfaat değil, 
aşk; ozaman da öyle, her zeman da. Eğer 
sanatkârlarımız güzel eserler meydana 
koymuşlarsa bunlar sırf kendilerinin sa- 
nate bağlılık ve aşklarından doğmuştur. 
Çok muhtemeldir ki bununla pek güç 
geçinebilmişlerdir. O günlerde de lâyık 
olmıyanlar sarayda ne fuzulî paralar alır
larmış! Ellerine az para geçiyordu amina, 
bütün sıkıntılarına rağmen, sanat heye- 
caniyle hayatlarının zevkini çıkaranlar da 
onlardı. Zira diğer yiyip içip hayatta boş 
geçenlerden birşey kalmadı.. Lâkin bu 
sanatkârların müşterek eserleri meydanda. 
Bize kendi ruhlarının Türk inceliğini 
aksettirerek yine aramızda yaşıyorlar. 
Mutlu olmak onlara, Bahtiyarlık ta biz- 
lere.

Biz daima Karameminin elimizdeki 
meşterini bir kişinin yanî kendisinin ese
ri zannetmemekte haklı çıkıyoruz. Zira
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üslub farkları barizdir. İçinde Karame- 
minin de sahifeleri vardır. Bunlar kolay
ca ayırd edilebiliyor. Karamemi ile bera
ber çalışanların isimlerini öğreniyoruz. 
Lâkin müşterek eserlerinde imzalan ol
madığından bittabi onu ayırd edemiyoruz. 
Bunu bugünün muhtelif müellif ve mu
harrirleri tarafmdan müşterek yazılmış 
eserlere benzetebiliriz. Amma birlikte 
bile olsa kendi yaptıklarının üzerinde 
imzalarmı bulamıyoruz. Binaenaleyh Ka- 
rameminrn bu eserine arkadaşlarının en 
liyakatlilerinin iştirak ettikleri muhak
kaktır.

Sarayda bu vesikaya göre diğer bir 
cemaati nakkaşan daha vardır. Onlar da 
o zaman Acem sanatkâlarmdan ayırd 
edilerek bölükü Rumiyan demişlerdir. Bun
lar da 23 kişidir, Şahkulu da bunlardan
dır. Şahkulunu Halen İranlı bir sanatkâr 
olarak gösterirler. Lâkin Topkapı Sarayı 
Müzesinde Hazine Kütüphanesinde No. 
2147 deki albümde bir eseri vardır ki 
altında: «İn Ecder Kân üstâd Şahkuli Ru
mî est» diyor. Onlar bile onu Anadolulu 
manasına Rumî farz ediyorlar. Burada da 
Bağdadlı olarak gösteriliyor. Mamafih ne 
de olsa Osmanlı Türkünün Anadolu Sel- 
çuklarından beri inkişaf eden bir Millî 
ruhlu sanatları vardır. Bu üslub tamamen 
ayrılmıştır. Her ne kadar Şahkulu Bağ- 
dadlı bile olsa bugünkü gibi bizim üslub- 
ta çalışmamaktadır. Bu cihetle bizimkiler 
tıpkı bugünkü gibi onlarla çalışmak is
tememişler ve ayrılmışlardır. Zira bir 
memleketin asırlardır tebellür eden ince 
sanat zevki bozulamaz. Bu tarihimizin 
her safhasında görülmüştür. Yine Top- 
kapı Sarayı Müzesi Arşivinde No. 9673/ 
348 Rebiülevvel 932 (1526) deki vesika
da da Şahkulu Ressamın Tebrizden sür
gün geldiği ve Amasyada kendisine (Mu
harrem 927) (1521) cihet verildiği sonra 
İstanbul hassa harcına havale olunarak 
cemaati Nakkaşhane «Bermucibi Ruznâ- 
me» ilhak olunduğu kayıtlıdır, 932 de 
nakkaşlar arasındadır.

No. 7253 deki vesikada «Cemaati Nak- 
kaşanı Hassa 41 kişi olarak görülmüştür.

Ayrıca şakirdleri yazılıdır. Ser bölük ola
rak başlarında Lütfü diye bir sanatkâr 
vardır.

Altıncı olarak güçlükle okunan isim 
çok muhtemel ki Karamemi’ninkidir. Bu 
vesikanın tarihi yoktur. Fakat Nakkaş 
başı olmadan önceki senelere aid olma
lıdır.

Memi Lâfzı 
Nereden Geliyor ?

Bu monoğrafiyi resimli ve metinsiz 
hazırlamağa çalışırken Memi kelimesi ü- 
zerinde durduk. Bunun sebebleri vardı. 
Bir kerre nereli olduğunu bilemiyor, is
minin verildiği yerlerden bir meded um
mağa çalışıyorduk. Karamemi nereli ola
bilirdi? Bir defa Memi Osmanlı Türkçe- 
sinin halk tekellümünde Mehmedin kısal
tılmışıdır. Birçok yerlerde bu ünvan bir
birinden farklı söylenir. Rumelide halk 
dilinde Mehmed, Memiştir. Anadolunun 
Şark Vilâyetlerinde Memo derler. Mani
sa taraflarında Memi deniyor. Bu ismin 
sonradan İstanbulda verilmiş olması da 
hatıra gelen ihtimallerdendir. Maalesef bu 
hususta sarih bir mütalaa yürütemiyo
ruz; Yalnız Memi’nin Mehmet’den gel
diğini, salahiyetlilerin de fikrini alarak 
tevsik edebiliyoruz,. Bu kayıt, arşiv ve
sikalarında da var: Karamemi bir unvan
dır ki Kara lâkabiyle Mehmed isminin 
bir terkibidir. Yanı Kara Mehmet’ten 
kinayedir. Topkapı Sarayındaki sanat
kârlar defterlerinde ismine (Mehmet 
Karamemi olarakta raslayoruz.

Karamemi’nin Medfun 
Olduğu Yer

Her halde onu da, diğer faniler gibi, 
ölünce toprağın altına gömdüler. Bu 
gömdükleri yer, ha 5 metre yakmımızda 
ha 1000 metre uzağımızda olsun, ne farkı 
var! Onun da, sanat heyecanı içindeki 
dimağının hareket ettirdiği vücudu, top
rağın altında; bu; muhakkak!
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Ona mutlaka bir medfen aramak zo
runda isek; işte; bulduğumuzu söyÜye
lim. O, muhteşem Süleymanm Muhibbi 
lâkabiyle yazdığı Divanın sonunda med- 
fun! Hem de nasıl biliyor musunuz? Taş
sız kabrinin tümseği üzerinde, kendi eliy
le halkettiği güller ve lâleler kaplı-

İnsan ölür, onu bir yere gömerler, 
üzerine bir işaret koyar veya bir taş di
kerler; hemen veya bir nesil sonra da 
onu unutur, geçer giderler. Bunu, Kara- 
memi, hesab etmiş olmalı ki, kendisine 
asla . kaybolmıyacak bir metfen hazırla
mış: ipek böceği kendi etrafına koza örer 
gibi. O da kendini Muhibbi divanının 
nakışları arasına gömüvermiş! Tıpkı Mi
mar Koca Sinanın en olgun eseri Süley- 
maniyenin bir köşesine sığınır gibi im
zasını (1) atma makamında defnedilmesi, 
nin aynı. Karamemi de kendisini sana
tını tanıtan Divanın sonuna sığınır gibi 
imzasını atmasiyle ne kadar münasebet 
var, Süleymaniye gibi taştan bir âbide 
kuran Koca Sinan’a taştan bir imza ya
kışırdı. Fakat Karamemi eserini altun 
ve boyalarla yapmış, bittabi imzasını da 
bunlardan hariç atamazdı. Bu iki büyük 
ve birbirleriyle muasır sanatkârlar ken
dilerine yakışanları yerli yerine ne gü
zel yapmışlar. Ne bahtiyar insanlar! Eser
leriyle payidar olacaklar. Herkes ölecek, 
hatta bizler de, fakat bunlar ölmiyecek. 
Hele Karamemi ölemez. Sinan asla ölmez, 
îşte Sinanın nasıl eserlerinde birer par
çası medfun ise Karamemi de diğerleri 
gibi dağınık ve birbirinden farklı muaz
zam' eserleri içinde gömülü. Artık ben 
ona başka kabir ararmıyım? O şah ese
rinin sonunda medfun. Siz de onu ora
da arayınız.

Karamemi İçin
Kim demiş ki o devir tek Süleyman

devridir,
Bakî devri, Sokullu devri, Sinan devridir. 
Sâde kılınç tutmakla yükselmez insan eli, 
Bakî’nin kalemi var, Sinanın da pergeli.

(1) Bu tavsifi ilk veren 
Eşref Ünaydın’dır.

üstad Ruşen

Yalnız kök - gövde değil, çiçek de var
ağaçta:

Kılınç kadar mısra da sesleniyor Muhaçta 
Gerçek insan; Cihadın, sanatin, ilmin eri. 
O, mısraın minare, taşın nakış günleri, 
-  Baharı kâğıtlarda ihya etmek hedefi, 
Muhibbi Divanının sayfaları gergefi 
Nakış iğnesi yapan elindeki kalemi: 
Sanatkâr halk çocuğu sevgili Karamemi. 
Mümkünmü huzurunda hayranlık duy

maması:
Gazalarda akan kan kadar aziz boyası. 
Yer almış -  en has boya parlayarak ka

nında.
Devre adını vermiş büyükleri yanında. 
Görmek ziyaret, etmek isterseniz arada 
Resmi de, mezarı da, eseri de orada: 
Baharı ne çiniden ne çiçekten görmede 
Ne filan mabettedir ne de falan türbede 
Ne filan mezarlığın servileri altında 
Nakış olmuş yatıyor (cMuhibbi»nin katında.

Behçet Kemal Çağlar

Mehmed Karamemi’nin 
İki İmzası

Kanunî Sultan Süleyman Divanmda 
Üstadın iki imzası var; Birisi mutlaka 
kendisinin; son kısımda; fevkalâde güzel, 
dağınık bir Türk Buketi ortasında, altun 
zemin üzerinde:

Elfakir’ül’Hakîr 
Müzehhib Karamemi.

Bu imza maalesef bozulmuştur. Biz 
bozulmadan önceki şeklini aldık. Büyül
terek bakılınca imzanın esasları farkedi- 
liyor.

İkinci imza Divanın sonunda Hattâtın 
mavi mürekkeple imzasını attığı sahife- 
nin boş kalan orta kısmındadır:

Müzehhibül Fakir 
Karamemiyyül Hakîr

Aynı kalem ve mürekkeple yazıldığına 
göre, öbür imzanın atıldığının belki far
kında olmayarak; müzehhibin hakkı kay
bolmasın diye bizzat Hattat Şerif Meh
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met, tarafından konmuş olsa gerektir. 
Zemini zerefşan olan bu sahifede . imza
nın örneği de büyültülerek çizilmiştir.

Muhteşem Süleyman'a 
Bir Arkadaş

Yalnız mazruf güzel olup kalamazdı 
ki! Zarf da ona lâyık olmalıydı. Siz in
ciyi alır da sedeften kabuğunu atarmısı- 
nız? îşte Kanunî’nin meşhur divanı; işte 
onu süsliyen Karameminin hârikaları. 
Divanın zamanına göre güzel bir Osman- 
lıca dili var. Karameminin tezhiplerinde 
de güzel bir Osmanlı Türkü zevki dile 
gelmir. bulunmaktadır. Kânûnîninkini an
lamak için onun Divanı dilini bilmek 
gerek. Karameminin tezhipleri ve hel- 
kârlarının da bir dili var, onu da öğren
mek gerek.  ̂ Öğrenmek, görmek, anlamak, 
söylemek, bunlar ayni değil, ayn ayrı 
reylerdir.

Kânûnî dilini anlamak için epiy ömür 
ve dirspk çürütmek lâzım. Karamemi 
için bun;, hacet yok. Tıpkı Fârâbîıin, 
Arintonun Sıma’üt Tabia ve Kitab.ünnefs 
eserlerini 40 defa, 100 defa okuduğu gibi 
Karamemi’nin yaptığı süsleri 40 ve hatta 
100 defa karıştırarak onun doğru klişe
lerine gözü alıştırmak lâzım. Biraz da 
bunu anlamak kabiliyyeti olunca siz sey
redin o zâtin görüşlerindeki isabeti ve 
reylerindeki doğruluğu! Zira gözünü 
tebriye etti, anlayışını arttırdı. O gözler
le dalgın ve hayran o süslemeler üzerine 
eyice eğilince, buğulanan bakışlarınız, o 
tezhiplerin kemeri altında Kanunî’ile 
yakınlarını görür gibi olur.

Kânûnî’nin sağında Mimar Sinanı se
çer gibisiniz. Sinan, sağlığında, Kânûnî 
zamanında yaşamıştı. Fakat şimdi yer 
değiştirdiler, Kânûnî bugün Sinana sığın
mış, onun devrinde yaşayor. Sinanın sa
ğına bakın, onun yaptığı saray ve cami
lerini süsliyen nakkaş Saî oturmuş daha 
başkaları da -S'ar, henüz onları seçmekle 
meşgul olamadık. Zira Karamemi karşı
mıza çıktı, ona bu safta bir yer bulmak

lâzım. Bakıyoruz ki Kânûnî’nin solunda 
boş yer vâr. Gönlümüz o yere Karame- 
miyi oturttu. Şimdi her üçü de birlikte 
yaşıyor. Bütün emirleri ve vezirleri saf- 
bestei ihtiram. İşte ilim ve sanat adam
larına basü’badel’mevt budur. Diğerleri 
ölmüştür. İlim ve sanat adamları hayat
larında darda ve sıkıntıdadır. Diğerleri 
rahat ve bolluk içinde yaşarlar. Lâkin 
ölürler.. Hakikî ilim ve sanat adamları 
asıl ölünce yaşarlar. İşte Sinan, Kanunî 
ve Karamemf.

İhtimal ki Karamemi Kânûnî’yi uzak
tan gördü. Onun yanına belki yaklaştır
madılar. Fakat şimdi Kânûnî Karamemi
nin de sayesine muhtaç. Siz sanatin kud
retine bakın ki Karamemi’yi onun safın
da tutturuyor. Bugün Kanunî ve Sinan 
nasıl birer şahsiyet ise Karamemi de öy
le. Hepsi birbirini yetiştirmiş. Birbirine 
muhtaç. Kânûnî olmasaydı belki Sinan 
ve Karamemi olamazdı. Fakat onlarsız 
Kânûnî’nin şa’şa’alı devri de muhakkak 
ki sönük geçerdi. Üçüne de ne mutlu. 
Devrinden arta kalanlar arasında en çok 
bu üçü yaşıyor. İşte yaşayan ölüler bun
lara denir. Yoksa dünyanın gelip geçici 
mevki ve şöhretlerinde zahiren parlak, 
lâkin hakîkatte sönük hayat sürenler ölü 
yaşayanlar değilmidir? Çaresi yok, ebe
diyette yaşamak için ilim ve sanata yan 
bakmamak lâzım.

Karamemi’nin İsimsiz Bir 
Muasırı ve Mükemmel Eseri

Bu da Kânûnî Sultan Süleyman Di
vanı: (Divan Muhibbi) Bu da 973 «1565» 
senesinde İstanbulda bu senenin Rama
zanı ortalarında Hattat Mehmet Şerifin 
Türk ta’ likiyle yazdığı bir nüsha. Divan 
sona erince Sıtkı isminde bir zat bu se
neye.

Nik Dîvânı Emiri Şuerâ
mısrasile tarih düşürmüş. Hâlen Topkapı 
Sarayı Müzesinde Revan odası kütüpha
nesinde No. 738 mükerrer de saklı. 23 
Şubat 1949 da kütüphane memuru Kemal
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Çığ bize gösterdi. Arkadaşlarımızla göz
den geçirdik bir sahifesini kopya ettik; 
bazı sahifelerinin de resimlerini çıkardık.

Bu nüshanın saray için hazırlandığı 
belli ve saray nakışhanesi eseri. Kitabın 
başında revan odasına geçmeden önce 
(Haremi Humayun) cümlesi var. Harem
deki dolaplardan birisinden menkul. 206 
varak, başında yine Kanunî’nin Farsça 
Divanı var. Varak 40 da asıl Türkçe Di
van başlıyor. Yazı mail yazılmış ve pek 
okunaklı ve yanlışsız. Bu da şahane bir 
nüsha. Karamemi’nin Kanunî Divanı tez
hipleriyle yakınlığı var. Aynı devrin, ay
nı nakışhane mahsulü. Yalnız müzebbip- 
1er ayrı. Ayrı kopozisyon. Karamemi di
yeceğimiz detaylar var. Hatta Karamim- 
de birkaç sahife bu yolda yapılmış par
çaları da havı. Belki bu isimsiz zatın 
Karamemd’ye bir yardımı olmuştur.

Bu eseri, bir kerre Karamemi’nin ner
gis, gül goncası, açılmış gül, karanfil, 
menekşeleri bunda da var. Alelumum 
yapraklar hafif ve silik yeşil, çiçekler de 
alelumum soluk penbe, hatta penbelikler 
bazı yerlerde kalmamış bile. Karamemi- 
de bir iki istilize servi vardı; bunda ise, 
çok çeşitli sade, zarif ağaç ve nebat iz
leri ile X V I inci asrın Türk ruhunu ya
şıyor. Her sahife Karamemi de olduğu 
gibi görülmemiş, değişiklik ve güzellik 
te! Ne yazık ki sanatkârın ismi yok. Biz 
Karamemi hakkında bir şey bilmiyoruz 
diyoruz. Hiç olmazsa onun bir ismi var. 
O ismiyle neler yazmağa kalktık. Bu ne 
tevazu ve büyüklük yarabbî. Bunun ismi 
bile yok. Fakat, imzaya ne hacet: «fark- 
eyler ani şehrimizin nüktedanları: Onun 
eseri o kadar biz ve o kadar Türk ki İsmi 
de kendisi gibi Türk. İsimsiz bir eserde 
kendisini ve milletinin zevkini ne kadar 
yaşatmış, Ayasofya kütübhânesinde N. 
3971 de kayıtlı diğer bir muhibbi divânı 
vardırki tezhibi bundaki gibi şikaf yolun
da yapılacakmış amma noksan kalmış.

Karamemi Nakışhanesinin 
Diğer iki Eseri Hakkmda

Topkapı Sarayında Muhteşem Süley
man devrinde pek nadide eserler veren 
Türk nakışhanesi tezhİPİi eserlerinin 
ikisinden bahsettik. Bunlardan birisi Ka
ramemi imzalı idi. Diğerinde imzası yok. 
Fakat ikisi de Kanunî’nin ayni zaman
da ve ayni hattat tarafından yazılmış di
vanî idi. Süslerinde bazı üslûp farkları 
görülüyorsa da arada benziyen tarafları 
da vardı. Yâni her ikisi de ayni nakışha- 
ne nakkaşlarının müşterek eserlerinden- 
di. Yalnız Karamemi imzası olmadığından 
ondan burada misâl veremedik. Fak^t 
eserin süsleri aj?ni nakışhanenindir.

Karamemi nakışhanesinin bir diğer 
eseri daha vardır. Topkapı Sarayı Müzesi 
Revan Odası kütüphanesinde No. 824 de 
kayıtlı 15X26 eb’adında bir lake kaptır. 
Hâlen bu kap yazı salonunda teşhirdedir. 
Miklep ve kapları süslü bir bahçe içinde 
Türk minyatürleri ile yapılmış mu’tenâ 
bir şaheserdir. Bunda da Karamemi üslû
bu hâkimdir. Kap içi oymadır. Yalnız 
bizim Karamemi imzalı olan Muhibbi Di
vanının kabı kendisine ait değildir. Mü
teakip asırarda bilâhare yapılmıştır. Bu 
şayanı dikkat kapta Karamemi tezhiple
rinin karakterlerini taşıyan kısımlar ve 
parçalar vardır. Binaenaleyh biz bunu 
ayni atölyenin bir eseri sayıyoruz. İmzası 
olmadığından burada örneğini vermiyoruz.

Yine ayni müzenin Emanet Hâzinesi 
kısmında No. 2851 de saklı 15X24,5 eb’a- 
dında bir lâke kap var ki bunu arkada
şımız Kemal, Çığ gösterdi. Bundan Ka
ramemi’nin bütün hususiyetlerini farke- 
diyor, imzası olmamasına rağmen bunu 
da o üstadın eseri sayıyoruz. Dıs tarafı 
bulutlu ve münhanîler üzerinde altın ve 
sâde çiçeklerle süslüdür. İç tarafı miklebi 
de dahil olmak üzere Karamemi’varî al
tın zemin üzerinde çiçek buketleriyle süs
lüdür. Demek ki Karamemi’nin imzalı 
bir iki eseri daha tanınıp o üslûb iyi an
laşılınca imzasızlardan ona ait olanları 
ayırabileceğiz. Kanunî zamanındaki Na-
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kışhanede, Karamemi idaresinde bulun
duğu senelerin mahsulü pek çok esere 
rastlamamız ihtimalleri artmaktadır. Şim
dilik elimizde dört örnek oldu. Bunların 
çoğalması, sabırlı, metodlu ve muhakkak 
ki semereli araştırmalara bağlıdır.

Karamemi’nin Süslediği 
Kanunî Divanının Evsafı

Kânûnî’nin divanından mütaaddid nüs
halar yazdınlmıştır. îşte Karameminin 
tezhib ettiği bu nüshayı Kanunî vefatın
dan tam bir sene önce 973 Şabanı son
larında (1566) Topkapı Sarayı Nakışha- 
nesi hattatlarından Mehmet Şerif Güzel 
bir talik ile yazmıştır. Bu hattat ufak 
kıtada bir tane daha yazmıştır ki o da 
o nakışhanenin saraya mensub bir ikinci 
nüshasıdır. O da çok değişik bir surette 
sade ve hafif renkli helkârlarla süslen
miştir. Bu kelkârlarm tekniğinden ayrıca 
bahsedeceğiz.

Karamemi’nin süslediği bu divan 370 
(740 sahife) varaktır. Şeker renk, hafif 
sarımtırak, sarı, hafif penbemtırak, pen- 
be, hafif yeşil ve diğer çeşitli renkler
de 16,5 X  26,3 eb’adında kâğıtlara yazıl
mıştır. Kâğıtların çoğu beyaz ve beya
zımtıraktır. Diğer renkler aralarında ve 
mahdud sayıdadır. Hepsi yumurta akı 
aherli ve mührelidir. Memeleketimizde 
yapılmış ve terbiye edilmiş abadilerden- 
dir. Ne pek kalın ne de pek incedir.

Esas divan 9 X  15 eb’adı içindedir, 
Hepsinin altın cedveli vardır. Başda ve 
sonda bir kaçı müstesna kuzulu cedvel- 
leri çekilmemiştir.

Kâğıt ile bu iç büyüklüğün arası ba- 
zılarınm işçiliği değil, lâkin desenleri az 
çok farklarla tekerrür eden helkârlar 
vardır. Çeşitleri yarısını geçmektedir. 
Fakat 740 ayrı işçiliktedir. İçinde bizzat 
Karamemi’nin işlediklerini tahmin ettik
lerimiz çoktur ve bazı sahifelerdeki el 
değişikliği bunu hissettirmektedir.

Helkârlardan başka başta iki zahriye

ve iki başlık devrinin en mükemmel ve 
ince, Karameninin pek muvaffak olduğu 
yolda hususiyetler taşıyan klâsik dört 
sahife tezhibli lâvha vardır.

Lâkin görülmedik tarzda ve adedini 
birbirine benzemediğinden sayılması ve 
tasnif edilmesi mümkün olmayan lâyuad 
köşe; koltuk ve ara süsleri vardır ki bun
lar beher sahifede 13 satır gazel; kaside; 
beyitler ve manzumelerin bitim ve bazen 
de aralıklı yerlerine rastlamaktadır. Zah- 
riyede tazim elkabı alınmazsa şu ibare
ler okunmaktadır:

Divanı Belâgat unvan-•• Sultanı Sa- 
latinürâ],em Hakanı havakînül’ Arab vel’ 
Acem- - Hazreti Sultan Süleyman H an--

Cildi zamanının değildir. Sonraki asır 
lardan birinde değiştirilmştir. Yeni ve 
lâkin zariftir. Ara süslemeler büyültülürse 
güzellikleri farkedilebilir. Bunların ayrı
ca üzerinde devrin mütenevvi; ince ve 
kemaline varmış süslemelerinin hatır ve 
hayâle gelmiyen örnekleri çok şayanı 
dikkattir. Hem bunların içinde sayılamı- 
yacak derecede tezyinatın tezhib, helkâr, 
şikâf, saz yolu--- gibi usullerine müracaat 
edilmiştir. Yani işçilikleri de birbirinden 
çok farklıdır. Velhasıl gerek helkârlar- 
da ve gerek ara süslerde daha ziyade is- 
tilize edilerek yapılmamış hemen hiç bir 
süs kalmamıştır denebilir.

Eserde Karameminin iki yerde imzası 
vardır. Bunları imzaları kısmında yazdık 
Malûm olduğu üzere Kanunî Sultan Sü
leyman 900 (1494) de doğmuştur.

Ve 974 (1566) da vazife başında ken
disine yakışır bir şekilde ölmüştür.

Bu Divan vefatından bir sene önce 
yazılmış ve tezhib edilmiş ve bu nüsha 
da kendisinin hususî ve şahsına aid nüs
ha olmuştur ve o maksatla hazırlanmış
tır. Bu cihetle bilhassa üzerinde durdu
ğumuz bu nüsha bu noktadan da kıy
metlidir. Zira elimizdeki bu nüsha, muh
teşem (Magnifique) Süleymana yakışan 
(împerial) şâhâne bir nüshadır.
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Kai'amemi ile Kanunî’nin bu müşte
rek eserleri, hâlen Üniversite kütüpha
nesinde T. 5467 de kayıthdır. (1)

Muhibbi Divanı Hakkında

Behçet Kemal Çağlar

«Muhteşem şiir Sultanı Bakînin ya- 
nmda Muhibbi nedir?» diye düşüp onun 
şairliğine dudak bükenler olabilir amma 
ya Süleyman sadece «Muhibb;» adiyle 
şair kahp da İdarî sultanlık Bakî’ye düş
seydi, Muhteşem Kanunî’nin padişahlığı 
ile onun padişahlığı hiçmi hiç kıyas edil- 
lemezdi. O kadar Muhteşem Kiline ada
mının kalemini bu kadar kullanabilmesi, 
buna dikkat, vakit ve emek harcayabil
miş olması da bir hârikadır. Eğer kendi 
ağzından bir başkası yazmadı ise, Sinanın 
tercüme; hâlini veren beyitlerdeki şair
lik, yüce mimarlığı yanında ne kadar 
silik ve sönük kalmaktadır.

Muhibbi orta derecede bir divan şai
ridir. Kâh aklını konuşturur, kâh hissini. 
Bu gizli ve mukaddes güreşi içinde yapıp, 
şiirinde başka çeyleri güreştirmesini be
ceremiyor. Ne çare, herşeyde büyük ol
mak, yaradana mahsus-••

Kanunî Divanı

Abdülbâkî Gölpınarlı

Zamanındaki şairlerle ve bilhassa Bakî 
gibi üstad şairlerle katiyyen ölçülemiye- 
cek derecede orta bir şair olmakla bera
ber bazı şiirleri içinde bütün Divan Ede- 
biyyatmda olduğu gibi hakikaten güzel 
mısra ve beyitleri vardır. Başlı başına 
diğer şairlerle mukayeseye tahammül 
edemez. Esasen Osmanlı padişahları ve 
şahzâdeleri içinde kendi hayatını anlat-

(1) Etiketinde şu izahat vardır. Muhibbi 
Divanı. Kanunî Sultan Süleyman. Müzehhip 
Karamemi. Tarih 973.

Recueil de poesie de Süleyman le Magni- 
nifigue Enlumine par Kara Mimi en 973 H. 
Karamemi yanlışlıkla Kara Mimi yazılmıştır. 
Çünkü kendi imzasında da hareke üstündür.

ması bakımından hakîkaten orijinaliteye 
sahib Cem’le ikinci Sultan Selim istisna 
edilirse, diğer şairlerle mukayeseye ta
hammül edebilecek ve neticede ayakta 
d-uracak bir şair yoktur.

Kanunî’den en güzel beyit: Her okur 
yazarın virdidir. Bunda da şiir yok hik
met vardır. Hatta üstad hattâtlar bile 
bunu yazmışlardır. Tek mısra olarak ve
ya İkincisini de almışlardır:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet
gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi

Karamemi bu Divan için yalnız 
başına mı çalıştı ?

Karamemi’nin Kanunî divanının tez
yinatını yapması onun sarayında ki na- 
kışhanede çalışmasının ve hatta o nakıg- 
hanenin baş ustası olmasının mahsulü
dür. Bu Divan hususî olarak bir dane 
yazdırılmamış ve yine bir hususî zât için 
tezhib edilmemiştir. Zira bu şahane bir 
nüshadır ve saraya, bizzat Kanunî Sul
tan Süleymana taktim olunarak kütüp
hanede hıfzolunmuştur. Divandaki kayıt
ları bize bunu göstermektedir. Binaena
leyh bu Topkapı sarayı nakışhanesi ese
ridir. Oranın baş ustası sıfatiyle de Meh
met Karamemi bu nüshaya imzasını at
mıştır.

Karamemi’nin bu divânı tek başına 
tezhib ve tezyin ettiği kabul, edilemez ve 
buna maddî imkân da tasavvur olunamaz. 
Her sahifenin şikaf ve sade yollarda 
çok mütenevvi’ çizilen desenleri birbirin
den çok farklıdır. Aynı kalıpların kulla
nıldığı sayfalarda bile işçilikler çok, de
ğişiktir. Sanatkârların ayrı insanlar olduğu 
kabul edimelidir. Zira birbirinden renk 
ve işçilik itibariyle farklıdırlar. Bu ka
dar tenevvü’ yalnız helkârlara aid değil
dir, Gazeller, kasideler, mısralar, beyit
ler, manzumeler; arasında şimdiye kadar 
eşine, emsaline başka eserlerde rastlana-
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mıyan çok değişik ve sayısının bile tes- 
bit olunması güç çeşitli süsler ve tezhip
ler vardır. Hepsinde olgun ve milli Türk 
karakter ve zeN'ki hâkimdir. Binaenaleyh 
bu ayrı desenlerden mürekkep kompo
zisyonlar en az bini aşmaktadır. Kompo
zisyonlar muhakkak ki Karameminin elin 
den çıkmıştır. Buna başka imkân tasav
vur olunmaz. Fakat zevk ve selika fark
ları, ondan başkalarının da bu terkiplere 
iştirak ettiği kanaatini kuvvetle uyan
dırmaktadır. Aralarında çok zevkli olan
lar bulunduğu gibi pek üzerinde durma
dıklarımız, D zamana kadar iyi ve kötü 
malum olanlar da az değildir. Bunların 
en mükemmelleri kolaylıkla birkaç defa 
eserin sahifeleri karıştırıldıkça fark, edi
lebilmektedir. Binaenaleyh bunların he
men hepsi Karamemi’nin elinden ve tash

ihinden geçmiştir. Fakat gözden kaçmış 
olanlar da az değildir. Sonra işçiliklerin 
de de fark görmekteyiz. Çok itinalı ya
pılanlar olduğu gibi Sümmettedarik y a 
pılanlar da az değildir. O kadar çok yer
de el değişmektedir ki hangisi Karame
minin hangisi talebesinin ve nakkaşhane 
^snstkârlarınındır, tefrik güç olmaktadır. 
Sonra bu değişen ellerde de farklar var
dır. Bu cihetle Karameminin bu eseri, 
çoğu tashihinden geçmesi itibariyle onun 
nezaretinde yine kendi eseri sayılmakla 
beraber müşterek yani koHektif bir ça
lışma mahsulü olarak kabul edilmelidir. 
Bittabi’ Nakışhanenin baş ustası sıfatiyle 
hepsi namına ve onda dokuz emek ken
disinin olmasından hakla olarak kendi 
imzasını atmıştır. Bu carî bir usûldür: 
Böyle eserlere ancak baş usta imza atar.
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K A R A M E M İ  M E T O D U

XVI ıncı Asır Müzehhipleri ve Süsleme Kompozitörleri

On altıncı asır için böyle bir şey sa
rahatle kaleme alınamaz; bunu yapabil
mek için bu asrın bütün müzehhiplerini 
tanımak lâzımdır. Bu, maalesef, henüz 
kimseye kısmet olmamıştır. İsim mi sı- 
ralamalı? Bu da olmaz. Kütüphane ve 
müzelerimizi dolduran XVI ıncı asra ait 
pek çok tezhipli eserler var. Onlar hak
kında umumî bir fikir yürütmek mak
sada kâfi değildr. Bu refah asrımızda 
muhakkak ki pek çok tezhip işçileri var
dı. Fakat baş usta olarak şimdilik Kara- 
memi’den başkasını tanımıyoruz. Üstad 
Tahsin Öz’ün dediği gibi, vaktiyle bir 
tane Levnî resmi tanmıyordu. Buğdan 
Beyi Kantemir yalnız ismini veriyordu. 
İşte o kadar. Lâkin, şimdi Levnînin, 
başkalarmca tanıtılan eserleri ve bizim 
bulduklarımız, bir kaç yüzü geçyor; hem 
de her biri tablo halinde. Bir gün gele
cek: XVI ıncı asır müzehhiplerini de 
böylece öğreneceğiz. Hep, «Acaba bun
ları bulacak mes’utlar kimlerdir? diye 
düşünürüm. Ben bile aradığım nisbette 
neler neler buldum. Bunların hepsi za
man bekler. Büyük insanların şöhret sa
hibi olmaları için bazan yüzlerce sene 
beklenir. İşte Karamemi dört yüz sene
ye yakın beklemiş. Hayatta gelip geçici 
şöhretler üzerinde durmaktansa asıl bun
lar üzerinde durmak lâzımdır. Fakat e- 
serleri gibi kendileri de meydana pek 
nazlı çıkıyorlar. Hele tevazularına diye
cek yok. Sokrat’ın dediği gibi dünyanın 
en bahtiyar insanı tekemmül ettiğini du
yandır. Bunlar zamanlarında tek kalmış

lar, artık kendi kıymetlerini kendileri 
bilmişler ve yaptıklarını kimse anlaya
madığından yüksek bir tevazu içinde 
yaşamışlar. Muhakkak ki Karamemi as
rında tek değildi, tek olamazdı. Emsal
leri, çoktu. Eserleri ortada fakat imzaları 
yok. Bunları XVI ıncı asrın isimsiz e- 
serleri» diye tanıyoruz. İçlerinde mutad 
üzere çalışanlar olduğu gibi sanata husu
siyet katalar da az değil.

Muhakkak ki bu asırda Türk mü
zehhipleri sayılmayacak kadar çok, olma
lıdır, listeler onu gösteriyor. Esersiz isim
lerini öğrenmek de bilmem ki isim kala
balığından başka bir işe yarar mı? Yal
nız isimler üzerinde değil, isimli eser
leri üzerinde durmak daha yerinde ola
caktır. Aralarında süsleme kompozitörleri 
de olmalıdır. Çok defa bunlar da Kara
memi gibi baş ustadırlar. Bunları mutla
ka yetiştirenler de vardır. Bu asır hem 
müzehhipler, hem de kompozitörler ba
kımından zengin olmalıdır. Araştıralım, 
belki bir şeyler çıkarabiliriz.

XVI mcı Asırda 
Sanaikârlanmız nasıl bir hayal 

sürebilirlerdi ?

işte cevabı: Gayet mütevaziâne. «Ner- 
den bildin?» diyeceksiniz. Bugün de öy
le de onun için! Bizim XVII inci asırda 
bir nakkaş Haşan Paşamız var ki ken
disine mükellef bir türbe yaptırabilmiş. 
Fakat devlet teşkilâtında çalışmış ve re
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faha kavuşmuş olması sayesinde. XVI mcı 
asırda böyle bir şey duymadık. Hele bi
zim Ressam Karamemi’nin böyle bir re
fah seviyesine ulaştığına dair hiç bir 
emare yok, kabri de malûm değil. XVIII 
inci asırdakiierden iki kişinn hâli* pür- 
melâlıni biliyoruz. Üçüncü Sultan Ahmet 
zamanmda şehrimizi güzelleştiren eserle
ri süslemiş olan Maksutzâde Mustafa ih
tiyarlığında yardıma muhtaç kalmış, isti
da veriyor, gümrükten kendisine maaş 
bağlamışlar. Ressam Levnî’yi aç bırak- 
mışsız. Ahmet Salise sûzişli bir müracaati 
var. X IX  uncu asırda yaşayanların zikre 
değer bir refahını işitmedim. Hele yir
minci asırdakileri sormayın; zavallıların 
yoksulluk dolu hallerini hepimiz biliriz. 
O halde XVI ıncı asır sanatkârları da 
aşağı yukarı ayni halde idiler.

XVI ıncı asırda hayat muhakkak ki 
çok ucuzdır. Fakat ele geçenle nasıl geçi
niyorlardı; bilemeyiz. Hayat ucuz amma 
ele geçen de çok değil. Sonra sanatkâr
lar her asırda, hattâ bugün de yok baha
sına çalışırlar. Bugün bir amelenin yev
miyesi 5 - 1 0  lira arasındadır. Tezhip ya
pan bir sanatkârımızın saatlerle göz nuru 
dökerek aldığı para kıyaslanınca günde
liği bir liraya bile gelmez. Evet eserleri 
elden ele dolaşmıştır, öldükten sonra da 
kendilerinden bahsedilmiştir amma ha
yatları pek elim geçmiştir. «Onların sa- 
nati, zemanlarında, revaçta bir sanatti» 
diyen bulunur; evet amma onlar yine 
yok bahasına çalışırlardı. Sonra bugün 
kazanırlar, bugün yerlerdi. Yarın birşey 
arttırmazlar ve mütevekkil bir hayat sür
düklerinden istikbal endişesi içinde ola
mazlar ve bu hususta tedbir alamazlardı. 
Tadını yerinde bırakarak ölenler belki 
sıkıntı çekmiyorlardı. Fakat yaşıyanlar 
artık bilemediğimiz müsadesizliklerden 
çalışamazlarsa onlara bakacak bir teşek
kül ve tekaüddiyye de yoktu. Elim vazi
yetlerini bildirenlere belki sadaka nevin
den bir şeyler yapılıyordu; yahut çırak
ları; Allah göstermesin; belki görüp göze
tiyorlardı. Her hâlde sanatkârlar çok dar 
ve mütevazi’ bir hayat sürüyorlardı.

Sanat onları tatmin ediyor, gönülleri do
yuyor ve fakat cepleri dolmuj^ordu. Ha
yatta hiç bir kıymeti olmıyanlar ve şimdi 
bir hiç olduklarından unutulanlar nâzü 
nimet içinde idiler. Tıpkı bugünkü gibi. 
Eğer XVI ıncı asırda diğer asırlardan 
farklı bir refah olsaydı mezaristanları- 
mız, yalîiız zengin olanların değil sanat
kârların da süslü taşlarından, hâtıralar 
taşırlardı. Hâni nerede? Bir. tanesini gös
terin..

Müzehhip Çekmecesi

Son asır Hattât ve müzehhiplerinden 
bazı zevatm oturdukları kö§e minderleri 
önünde ziyayı soldan almak üzere koy
dukları çekmeceler vardı ki, ufak boyda 
kâğıtlar, mıstarlar, murakkalar; örnek 
mahfazası cilbentler; altlıklar; kalem ve 
hokka takımları, altun ezilmiş tabaklar, 
bazı yazı ve tezhip âletleri ve saire ih
tiva ederlerdi. Üst kısım kaldırılmakla 
açılabilen ufak ve altta gizli gözleri, ki
litleri vardır. İş bitince içine kor ve ka
patır, kilitlerlerdi. Kapağı kapanınca üzeri 
örtülür ve sedirler üzerinde işe de yara
yabilirdi. Tabiatiyle sanatkârlar çok titiz 
olduklarından bunu evdekilere karıştırt- 
mazlardı. Ben bu şekilde mutena bir çek
meceyi Hattât Şefik bey merhumun ye
tiştirmesi rahmetli eniştem meşhur Hattât 
Hacı Haşan Rıza efendide gördüm. Hat- 
tâ!t Hacı Kâmil efendinin de böyle titiz 
bir surette kullanılan bir çekmecisini bi
lirim.

Bir de müzehhip Baha merhumunkine 
çekmece’den ziyade üzerinde rahatça ça
lışılabilecek bir sandık demek daha doğ
ru olurdu.

Bu çekmeceler tarihte yalnız Hattât 
ve müzehhiplere ve minyatür ressamla
rına mahsus değildir. Devlet dairelerinde 
de etrafa dizilmiş geniş erkân minderleri 
üzerine oturan her memurun da böyle 
birer çekmecesi vardır ki Garp sanatkâr
ları ve bizim ressamların yaptıkları re
simlerde bunlar görülmektedir. Hattâ dük 
kânlarda her nevi’ esnafın bile vardı.
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Bunlar bugünkü çeşitli yazı masası vazi
fesini görürlerdi. O zamanın âdabına göre 
önüne diz çökerek veya bağdaş kurularak 
oturulur ve bazan sağ diz yüksek tutu
larak altlık vazifesini görür ve göz seviy- 
yesine 40 santim kadar normal bir vazi
yete getirilir ve birçok hareketlere mü
sait olarak yazı resim ve tezhipte rahat 
•çalışılırdı.

Bu esnada çekmeceden luzumlu §ey- 
1er çıkarılıp üzerine yayılarak konur, iş 
bitince yerli yerine yerleştirilr.

Bu çekmece hem çok pratik hem de 
çok kullanışlı idi. Müzehhiplerde bilhas
sa sanatkârm her şeyi içinde muntaza
man durur, halâ bunlardan bazılarına 
ötede beride rastlanır. Sonra çalışmadığı 
zama-' iıakli de kolay olur ve evin her
hangi bir köşesine götürülebilirdi. Bun
ların kalkması evlerimizde oturma ve ya
şama şartlarımızın değişmesinden ileri 
gelmiştir. Zira yerine birçok sabit ve 
seyyar dolaplar, çeşitli ve gözlü yazıha
neler kaim olmuştur. Her evde bunlardan 
temin olunamadığından bu çekmecelerin 
maalesef çok defa konacak minderlerin 
bile mevcut olmamasından hikmeti vu- 
cudü kalmamıştır. Evlerimize alafranga
lık sokmak temamen yerleştiğimiz eski 
evlerimizde bizi temamen derbeder bir 
hâle sokmuştur. Değil böyle sanat alât ve 
edevatım bir yerde toplamak, rahat ça
lışacak ve icaplarına göre rahat oturacak 
bir köşe bile bulmak çok def’a müşkül 
bir hâle gelmiştir.

İşite Karamemi’nin de böyle bir çek
mecesi olmalı idi; diyebiliriz. Hattâ var
dı. Yalnız onun değil, bütün muasırları- 
nm, yazı ile ilgisi olmıyanların bile süs 
makamında birer çekmecesi vardı. Bun
ların olduktan sonra Karamemi’nin neden 
olmasın? Derbeder çalışan bir kimse sa
natkâr olamaz. Sonra sanatkârlar kullan
dıkları âlât ve edevatın her hangisini 
başka birisine vermek istemez. Aletleri
ne titiz olmayan sanatkâr ilerliyemez. 
Biz bugün Türk sanatinin -amatörü hattâ 
aşıkı olduğumuz hâlde boyalarımız müs
tesna fırçalarımızı kimseye vermeyiz, na-

zaretimizde kullandırmayız bile. O cihet
le herkes âletlerini ve en luzumlu şey
lerini, ezilmiş altm tabaklan ve saireyi 
bu çekmeceye kor ve kilitler. Artık o ta
mamen kendisinin açmasına kadar kimse 
ona ilişemez. Her şeyini sakladığı bir nevi 
kasa hizmetini de görür. Vefat edince bile 
sanat metrukâtı ve âletleri hepsi bunun 
içinden çıkar. Sanatkâr kendi âletlerinin 
hüsnü muhafazasiyle bizzat ilgilenir. Âlet 
işler el öğünür darbı meseli de bunun 
mütemmimidir. Eğer bir müzehhip fırça 
ve tirilingini kendisi itina ile temiz tut
mazsa bu darbı mesele uyamaz. Binâen
aleyh çekmecesiz müzehhip, ressam ve 
Hattat, tarihimizde yoktur.

Karamemi Fırçalan

Bugün biz Garptan gelen fırçaların 
iyilerini bulabilirsek kullanıyoruz. Bun
ları kullanma seviyyemize göre idare edi
yoruz. Fırça varki ihmal edilip bir yere 
atılmaz da güve yemezse ve usul ve ada- 
biyle kullanılırsa senelerle dayanır. Biz 
fırçalarımız içinde otuz sene dayananı bi
liriz. Onlara bir çocuk ihtimamı lâzımdır.

Şarkta ve Türkiyede muhakkak ki 
eski sanatkârlar fırçalarını kendileri ya
pıyorlar veyahut imâl edenlerden satın 
alıyorlar. Zira geçmiş asırlarda garpten 
fırça gelmiyor. Biz bunun ancak XIX 
uncu asırda, diğer, asırlarda belki nâdir 
olmak üzere, memleketimize hariçten ge
lebildiğini zannediyoruz.

X X  inci asırda maruf olanı da samur 
fırçadır. Samurdan yapılıyor. Bir sapa 
ibunlar samur kürkünden bağlanarak düz 
bir mum alevi şeklinde bağlanır. Her
halde bizde de geçmiş asırlarda bütün 
sanatkârların bildiği veyahut bilenlerin 
yapıp sattığı bu fırçalar kullanılıyor. Sap
larını bUmiyoruz. Fakat uçları rabıtalı
dır. Dendiği gibi tek kıl fırçanın ucunda 
bir iş göremez, bir seviyede bir kaç kıl 
bir araya gelir de diğer etrafını alan 
daha kısalan da boya yataklığı vazifesi
ni görünce bu müzehhiplerin tabirince 
gayet ince akar ve sanatkârın elinde de 
hârikalar yaratır. Âlet işler el övünür.
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Fırça yapılamaz bir şey değildir. Hattâ 
talebe arkadaşlarımızdan bir kaçı bu 
meyanda Güzih ve Sitâre İkinci Cihan 
Harbi esnasında getirtemediklerinden fır
ça bile yapmışlardır. Şimdi Karamemi- 
nin kullandığı fırçaları da böyle Jjugün 
de istenirse yapılabilecek yerli mamula
tından olmalıdır. Çünkü bugün de yapı
labilmiştir, yapılamaz bir şey değildir. 
Elverir ki usulünde olsun.

Karamemi’nin ve etrafındakilerin 
yaptıkları fırçalar müteaddittir. Onun bu 
muazzam eserinde fırçalarm yaptığı çe
şitli işler üzerindeki araştırmalarmıız o- 
nun yalnız bir fırçası olmadığım bize 
bildirmektedir.

Mehmet Karamemi bu hesapça mü
teaddit fırçalar kullanmıştır. Bizim tah
minimiz onun yeşil altın, sarı altm ve 
gümüş fırçaları ayrıdır ve bunlar da mü
teaddittir. Gölgeleri koymağa mahsus o- 
lanlar da başkadır. Tezhiçlerinde de 
başka fırçalar kullanmıştır. Tahrir fırça
lan esasen zemin doldurma ve daha mü
teferrik işleri yapanlardan farklıdır. Fa
kat yalnız fırça da kâfi değil, onu muh
telif vaziyetler ve hareketlerde idare e- 
decek el kudreti de lâzımdır ki bu bir 
piyanistin parmaklarını, bir viyolonistin 
yayım idareden farksızdır.

Fikrimizi şöyle hulâsa edebiliriz:
Karamemi’nin fırçaları kendi ve a- 

tölyesinin mamulâtmdandır. Pek çok sa
yıda ve çeşitli fırçaları vardır. Her renk 
ve yer için ayrı ayrı, biraz yıprana yıp- 
rana daha kullanışlı bir hal alan fır
çalarla en yenileri de onun çekmecesin
de yer almış olmalıdır.

Karamemi’de Süslemede 
Kullanılan Malzenne ile 
Fırçaya Hâkim Olma

Kanunî Sultan Süleyman Divanını 
Muhteşem hükümdarın hayatında ona da 
beğendirmek arzusiyle bütün sanat kud
retini göstererek süsleyen Karamemi’nin 
kullandığı malzemeyi hesaba vurmak ka
bil değildir. Yâni biz kullanılan bu nial-

zemenin çeşidini ve tiplerini tesbit et
mekten âciz kaldık, ayni zamanda ba’ 
kemanm yayı gibi muayyen ölçülerde 
fakat çok değişik hareketler \-e kıvrım
larla kullandığı fırçasına ibda ettirdiği 
hususiyetleri de tesbit imkânı yoktur. 
Bunlar muhakkak ki her şeyde olduğu 
gibi muayyen ölçüdedir. Asla bu ölçü 
kaçırılmamıştır. Nihayet mahdut gibi gö
rünen bütün bu farkların husulünde en 
mühim âmil Karamemi’nin fırçaya hâ
kim oluşudur.

Karamemi’nin fırçaya hâkim olması 
sanatındaki kudretini göstermektedir. Ka
ramemi’nin yalnız bu eseri yapmadığına, 
bu olgunluğu veren mümaresenin daha 
henüz az gördüğümüz diğer eserlerindeki 
gayret ve emeklerinin mahhsulü olduğu
na hüküm veriyoruz. Daha önce yaptık
ları az olmamalıdır. Fakat şunu söy- 
liyebiliriz ki Karamemi’nin bu eserinden 
daha üstün ve olgunu bulunamaz. Mi
mar Koca Sinan’m Edirnedeki Selimiye- 
si, nasıl ki Şehzade ve Süleymaniye 
serlerinden sonra ve en üstün âbide ise 
bu Divan da Karamemi’nin en olgım e- 
seri sayılmalıdır. Zevk, renk imtizacı, 
fırça hâkimiyeti, bu eserde son haddine 
ulaşmıştır.

Esasen Şark süslemesi ve Türk min
yatüründe muvaffak olabilmek için fır
çanın her bir hareketine hâkim olabil
mek lâzımdır. Bu nihayet fırçayı isteni
len tarzda çalıştıran sağ el ve parmak
larının mumaresesidir. İşte Karamemi- 
nin parmaklarını bu şevke, bu harekete 
alıştırmak suretiyle fırçasına hâkim ol
ması, onun nâmütenahî tecrübelerden 
sonra bu görülmedik incelik ve olgunluk
taki en son eserini ibda’ etmesine âmil 
olmuştur. Bir sanatkârın fırçasına hâkim 
olabilmesinin başlıca örneği bu eserdir.

Karamemi’de Çiçekler, 
Tenevvüleri ve Misaller
İstanbul tabiatinde mevcut ve tam

lan çiçeklerin en sevimlileri bu Divan
da yer almıştır. Bazı yerlerde bilmüna- 
sebe geçti. Fakat burada tekrar sırala

-  15 -



yalım; Gül ve goncası, çeşitli yapraklan, 
hatmi, lâle, karanfil, zerren, menekşe, 
zambak, nergis, sünbül ve bunların tabi- 
atten istilize edilmiş yaprakları. Bunlar 
o kadar çeşitlidir ki örneklerini tama
men almak mümkün değildir. Karamemi, 
tabiatin yarattıklarını taklit ve temsil 
edeyim derken yenilerini de kâğıtta ken
disi yaratıvermiştir.

Metnimizde, kâh çizgi, kâh boya, 
kâh fotoğrafla epeyce örnek verdk. Hep
sini aknanın imkânı ve hattâ lüzızmu 
yoktur. Nihayet biz ilgilendiğimiz kısım
lar üzerinde durduk. Başka alâkadar o- 
lacaklar da çıkarsa onları kendi görüş 
ve anlayış zaviyelerine, bu zevkin dere
ce ve ihatasına göre elbetteki bizim üze
rinde durmadığımız tarafları ele almak 
istiyeceklerdir. Bu hakları bittabi’ sarih- 
dir. Çünkü bu zevk ve görüni^ farkla
rına göre yeni incelemeler onlara yeni ve 
orijinal terkipler hazırlayacaklardır.

Karamemi hakkında yazılan bu ese
rin güttüğü maksat ta budur. Biz süs
leme rönesansımızı mutlaka maziden fa
kat onu körükürüne taklid etmiyerek ya
pacağız. Çünkü bunlarm hepsi yapılrmş- 
tır; geçmiş asırlarda Türk inceliği, Türk 
zevkinin timsali olarak durmaktadır. Bun
lar yaşadıkları asrın icaplarına uymuş
tur. Fakat biz XVI ıncı asırda yaşamı
yoruz ve o aşıra da dönemeyiz, buna 
imkân da yoktur. Kimdi X X  nci asrm 
ihtiyaç ve zaruretleri başkadır. Uzun 
emeller peşinde koşulmaması icabeden 
bir sadelik aşırındayız. Ona hazırlanma- 
lıyız. Fakat XVII nci asıdran bugüne ka
dar hep tedenni ettik. Binaenaleyh bu
gün teâUye başlayacak isek bu işi XVI 
ncı asırdan yürüteceğiz. Zira o asrın ke
mâli bugünün zevkine yaklaşmaktadır. 
İşte Karamemi çiçekleri, terkipleri bu 
noktadan incelenmelidir.

Karamemi'de Büketler ve 
Tek Çiçekler

Karamemi, hayatmda sanat tarihimiz
de her asırda birkaç tane gördüğümüz 
nadir sanatkârlarımız gibi daima müte

nevvi mevzular yaratmış kıymetli ve if
tihar edeceğimiz bir ustamızdır. Onda 
tezhipleri almız, harikülâdelikleriyle kar- 
şılaşırsmız. Helkârları kezâ. Onun buluş
larına hayret olunur. Onda tek çiçekleri 
alınız. Görürsünüz ki hepsi birer mısraı 
berceste gibi hârika! Çeşid çeşid buket
lerinden bir tane alınız, biri diğerine 
benzemez. Çiçekleri tek tek ayrı güzel, 
buketleri ayrı ayrı zarif. Buketsiz olarak 
birbirine yakın ve mükerrer çizilenleri 
aynı çiçekler dizisinden sayarsak zarif 
çiçekli buketler arasında bir ara vasıf 
buluruz. Sonra bunların yalnız yapılma
ları bir tarafta dursun altunlama ve ha
fif boyama teknikleri üzerinde durulma
ğa değer bir tavırdadırlar. Velhasıl Kara
memi buket ve tek çiçeklerde Türk zev
kinin XVI ncı asırda en şayanı dikkat ör
neklerini vermiş bulunmaktadır.

Bütün bunlar bir tarafa bırakılırsa 
tabiati istilize etmekte gösterdiği maha
rete ve devrinin çini çiçeklerindeki mü
şabehete hayret olunur. Karamemi çini
lerimizden kopye etmiştir diyemeyiz. Yal
nız şu hatıra gelebilir ki acaba sarayın 
muhtelif çini imalâthanelerinde yapılan
ların asılları da bu nakışhanelerden mi 
çıkmıştır? Buna kolay kolay hayır den- 
memelidir. Zira biz Fatih devrinde Saray 
nakışhanelerinde çalışanların tezhipleriy
le çini panoları arasında büyük müşabe
hetlere dayanarak bunların bir istilde sa
ray nakışhanesinden çıktığını düşünmek
teyiz. Kim aksini iddia edebiir ki XVI 
ncı asrın bu kadar değişik çini resimleri 
aynı ekolün değildir.

Karamemi Tezhipleri

Kanunî divanında bu sanatkârın bu
raya renkli örneklerinden misaller ver
diğimiz helkârlarından başka münasip 
yerlerine baş sahifelerle iki zahriye sahi- 
fesine yaptığı emsalsiz ve temiz tezhib 
XVI ncı asırdaki klasik dediğimiz usulün 
de fevkinde bir olgunluk göstermektedir. 
İnsan hakikaten XVI ncı asırda biz ne 
imişiz diye düşünüyor.
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Biz Üstadın tezhiplerini iki kısma 
ayırabiliriz. Birisi doğrudan altın 
ve lâcivertle yapılmış klâsik üslûpta ola
nıdır. Lâkin onun arasında bilhassa kol- 
tuklarmda görülenlerdeki üslûp değişik
liği ve bundaki buluş bilhassa Karamemi- 
ye hastır diyebiliriz. Bunun aslını 4 - 5  
defa büyültmeden bunu*farketmek meş
gul olmıyanlar için güçtür. Bir de Di
vanın ara yerlerine yerleştirdiği tezhip
ler vardır ki adedini ve çeşidini saymak 
bizce mümkün olamadı. Üzerlerinde çok 
durulacak ve cidden insanı düşündüre
cek mahiyettedir.

İnceliğin XVI ıncı asırda bizde Stan
dard bir derecesi var. Bunu Şark sanat
kârları gibi ifrata vardırmamışlar dır. Zi
ra pek ince eserlerde sanat kayboluyor. 
Öyle bir hal alıyor ki ince yapmak sa
nat olamaz diyoruz. Sanat haddi zatinde 
bir inceliktir, onun kaybolmaması lâzım
dır, Bu cihetle biz Karamemi’de bunun 
da muayyen bir nisbette aşağı düşürül
mediğini görüyoruz, O tezhiplerinde aza
mî inceliği göstermiştir. Fakat Türk in
celik seviyesinin son haddinden alta düş
mek küçüklüğünde bulunmamıştır. Bu 
bahiste bilhassa onun artık klâsik tezhi
bin güzel örneklerinden bahsederken 
bunun da orijinal eseri karşısında araş
tırılması ve denenin nazarı itibare alın
ması yerinde ve doğru olur, Muhakkalc 
ki Karamemi zamanının en mutena ve 
güzel tezhibini en son kemâlinde kendi
sine hâs incelikle yapmıştır,

Karamemi Zevkinde 
Tenevvü

Karamemi’nin sanatta olgunluğunun 
en başlıca misâli bir yaptığı örneği bir 
daha yapmaması ve bazı acele çalışmak 
mecburiyetinden ayni kalıbı kullansa bi
le ayni şeyi tekrar etmemesidir. Bilhassa 
buna çok itina etmiştir.O bu tenevvua 
dikkat ederken sahifelerin kenarlarını ve 
içlerini doldururken birbirlerinden ayrı 
durmamalarına, hattâ bu değişiklikler 
arasında mütecanis olmasına o kadar e

hemmiyet vermiştir ki Divanın tezhip ve 
helkâıiarı bunun bâriz bir misâlidir.

Şu muhakkak ki sanatta ilerliyenle- 
rin en mühim vasıflarından biri de bir 
yaptığını basma kalıp başka yerlere tek
rar etmemesidir. Biz sanatında ilerleme
miş müzehhiplerin sandıklarında lâyuat 
kalıplar gördük. Eğer bu kalıpları elle
rinden alsaydınız bir şey yapamaz ve 
çizemezlerdi. Hem bunları ne kadar zevk
siz olarak birbirlerine eklerlerdi. Maale
sef onlar m bu eserlerini birer, sanat e- 
seri saymakta mazuruz. Zaten bizim ge
rileme asırlarımızda sanatkârlarımız da 
yeni ibda’lar ve çeşitlere heves etmedik
leri için mühim bir şahsiyetimiz yoktur. 
Bir memleket yalnız bir zümrenin sui- 
idaresinden gerilemez. Onda kendi şah
sında benliğini ve dolayısile vatanını yük- 
seltmiyenlerin hataları çoktur ve Türki- 
yeyi rubu’ asır önceki derekeye düşür
mekteki tesirler biraz düşünülmekle mey
dana çıkar. Türkiye eski asırlarda bi- 
hakkin iyi yetişmiş her meslekte insan
ların omuzunda yükselmiştir. Eğer biz 
Kanunî devrini yüksek kabul ediyorsak 
onda yalnız Kanunî ve Tjnun sayılı ve
zirlerini parmakla göstermemeli, bu ara
da Karamemi’nin kendi yolunda hep 
ileriye gitmiş olmasında da i’tilâmız se
beplerini aramalıdır. Karamemi’den bize 
hârikulâde eserler kaldı. Fakat ondan 
bize miras olarak kalan hususların ba
şında onun kemâlinin birer nişanesi olan 
olgun tenevvuunu görmelidir. Bir sanat
kâr ve hattâ bir insan, olgunluğunu an
cak mütenevvi çalışmadaki kudretinde 
gösterebilir. Karamemi bunda da hâri
kalar vücuda getirmiştir. Ne mutlu ona!

Karamemi’de Renkler

Kanunî Sultan Süleyman Dîvanı Ka
ramemi’nin yalnız süslemeleri noktasın
dan değil yerinde ve güzel ve hafif çe
şitli renkler noktasından da mühim bir 
âhenk mecmuasıdır. Şekiller harikulade
dir. Fakat renklerde bazı istisnaları bir 
tarafa bırakılırsa pek dikkate değer.
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Karamemi bir ressamda görülen renk âhen- 
gine de ehemmiyet vermiştir. Onun renk
lerindeki teferruatı ve kullandıkları yer
leri EÖylece sıralıyabiliriz:

Yeşil ve sarı altm ve gümüş masif 
ve sulu gölge halinde esasen pek hafif 
olan helkâr renkleri arasında da yer al
maktadır. Alelûmum klâsik tezhiplerde 
bildiğimiz şekilde çiçekler hariç zemin 
koyu renktedir. İç köşe ve koltuklarda 
zemin açık renk ve hattâ kâğıdın zeref- 
şanlı zemininde olanlarda çiçekler nisbe- 
ten koyu renktedir.

Helkârlarda en hâkim renk penbe, a- 
çık mavi, açık mor ve bittabi bunların 
pek hafif koyu renklerile gölgeleri na
zara çarpıyor.

Yeşil renkte noktalar ve yaprak nîz- 
leri halinde ve altınlı ve tahrirli yap
rakların uçlarında görülüyor. Hemen di
ğer renklerin tonları gibi bunun da her 
tondan olan çoktur. Çiçeklerde karmenin 
sulu penbesi altınla hoş ve kızılımta-ak 
bir tesir, daha doğrusu bu rengin ahın- 
lanmış tesirini veriyor.

Mor renk oldukça seyrek kullanıl
mıştır. Amma -açık ve koyuca gölgeler 
yerine zambak, menekşe ve sünbüllerde 
rastlanıyor.

Beyaz renk mavi ve kırmızı ile bo
yalı renklerin münasip yerlerinde gölge
ler halinde vardır.

Karamemi’de Bağçe 
Telâkkisi

XVI ıncı asır bizim refahta, ilimde 
ve sanatta en ileri devrimiz sayılıyor. 
Bunun doğru tarafları çoktur. Refah 
muhakkak ki var. O devrin eserleri mey
danda. İlim bilhassa müsbet ilim saha
sında her vakit söylediğimiz gibi bir kaç 
şahıs var. Bizde X V  inci asırda İstanbul 
fethinden sonra teessüs eden mektep bu 
asırda yok. Yine tek tek kendisini yetiş
tiren âlimlere rastgeliyoruz. Bunlar daha 
ziyade şer’î ilimlerde olanlar ve üstad- 
larına yaklaşmak istiyenlerdir. Sanat cep
hesi muhakkak ki bu asırda son derece

ilerlemiş, o kadar ki duraklamış, artık 
yeni bir şey yapılamaz ve ortaya kona
maz bir hal almış. Hattâ biraz da bu asır 
sanatta kemâle varmamızla beraber yine 
ayni asırda duraklaşmış, hattâ gerileme
ğe dönmüşüz bile.

İşte sanatın mütenevvî altınlı ince 
süslemeleri Karamemi’de zirveye çık
mış. Meselâ biz Karamemi’varî X X  inci 
asrımız için istandard bir Türk tipi yeni 
süsleme ortaya koyalım diyoruz. Buna 
Karamemi imkân bırakmamış, hatıra ge
len her şeyi yapmış ve süslememizi bir 
usul ve edaya sokmuş, onu o kadar ço
ğaltmış ki esasları müstesna teferruatını 
toplamak kabil değil. Hattâ tabiat bu 
kadar güzel üslûplanır. Bundan ötesini 
ben tasavvur edemiyorum. Meselâ biz 
bugün ne yapsak Süleymaniyenin daha 
güzelini ve daha mütekâmilini yapama
yız. Karamemi de böyle. Lâkin ondan 
biz namütenahi ilhamlar alabiliriz. Me
selâ bir tanesi de Karamemi’de bahçe 
telâkkisi!

Geçmiş asılarda hepimiz biliyoruz 
ki çinilerimiz ve tabaklarımız satıhlairın- 
da ne kadar dolu ise bahçelerimiz de 
öyle. Lâkin zevkimiz asilleşmiş ve sade
leşmiş. Karamemide bu, kemâl haddine 
vâsıl olmuş. O bahçelerdeki bütün çi
çeklerden yerlerine göre örnekler alarak 
serpiştirmiş ve sırf bahçe yapmış. Çok 
dolu gibi görülüyor, fakat ne sade ve 
zarif. Onda yapraklar ve sapları altın
dandır. Yaprakların bazan gölgeleri renk
li, bir de çiçeklerde hafif renkler var. 
Koyu renkleri kâğıt üstünde soldurmuş. 
Bahçe süslerine her rengi almamış. Mah
dut renkleri çok hafifletm-iş. Kompozis
yonlarına bakıyorsunuz hakikaten bütün 
çeşiitlerile yalnız bir bahçede değil mü
teaddit ve değişik bahçeler içindesiniz. 
İşte buraya aldıklarımız da onun birer 
tezahüründen başka bir şey değildir.

Karamemi’de istilize Tabiat
Türkler cihanın. Şarkın ve Garbın 

en güzel yerlerinde oturmuş ve evolüs- 
yonda büyük bir ıstıfâ geçirmiştir. Ya-
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gadığı yerlerin iklimi onlarda o iklimle
re hâs bir seviye de vermiştir. Tabiat 
güzelliğine o kadar doymuştur ki o tabi
atı aynen taklit eden resimlerden hoş
lanmaz. Binaenaleyh resimleri çok sade
dir. Asyanm çorak mmtakalarmdaki re
simlerde tabiat çok garje ve süslüdür. 
Zira insan tabiat zenginliğini ancak re
simlerde duymak ve onlarla tatmin olun
mak durumundadır. Eski Mısırda da böy- 
ledir. Mahallinde gördüklernniz bize bu 
intibaı verdi. Türkler resimlerde bu ih
tiyacı duymamışlardır. Zira bulundukla
rı yerlerin güzelliği gözlerini ve gönül
lerini doyurmuştur. Karamemi en güzel 
yerlerde ve en güzel şartlar içinde ya
şayan Türk milletinin çocuğudur. O da 
tabiate doymuş ve ondan istiâne eder
ken aynen almaktan ziyade onu ihtisar 
ederek ve bir üslûba sokarak almıştır. 
Şimdi Karamemi’de doğrudan tabiat ya
şamaz, onun intibaları başka bir üslûp
ta yaşar. Bahçelerde lâle, gül, karanfil, 
sünbül gibi çiçekler vardır. Bunlar Ka- 
ramemi’de de var. Fakat bahçedekilerin 
ayni değildir. Eğer lâle bugün takribi 
bir hesapla dört bin çeşit ise tabiatte 
görülmiyen yirmiden fazla Karamemi- 
nin süslerinde yetiştirdikleri de bu he
saba katmalıdır. Evet Karamemi de bun
ları yapmış amma onun zihninde bun
lara bir mütasyon yaptırmış ve yeni bir 
cins elde etmiştir. Onun için güzel yer
lerde oturanlar elinde tabiat daha çok 
istilize edilmiştir. O tabiate âşıktır, lâ
kin ona fikrinde bambaşka bir şekil ver
miştir. Bir gül bahçesi haddi zatinde pek 
caziptir, fakat Karamemi’dekiler de bun
dan aşağı kalmaz.

Tabiate doymuş bir insan bu sefer 
Karamemi’nin çiçeklerine doyamaz. Ka
ramemi çiçeklerini tanırsınız. Fakat on
lar bahçelerimizde görülen değildir. Çe
şitli yemek yeriz. Fakat bunları biz vü
cudumuza sokunca onun tâ içimize so
kulan usare ve tesirleri ilk görünüşü gi
bi değildir. Onlar vücudumuzda bizi ta
mir ve enerji kaynağına dönerler. Kara
memi de tabiatı o kadar hazmetmiş ki

onu karşımıza başka bir surette çıkarı
yoruz. Bu noktadan Karamemiyi ipek 
böceğine benzetebiliriz. O dut yaprağı 
yer, içindeki fabrikada bir kısmım kendi 
neşvünümasına ayırır, bir kısmını da ipe
ğe tahvil eder. Artık ondan çıkan dut 
yaprağı değil, ipektir. îpek te birgün 
atlas olur. Bunun için sabretmek lâzım
dır. Tabiat için nasıl bir evolüsyon var
sa sanatkâr için de mevcut. Öyle bir şey
ler öğrenip yapanlara değil böyle kim
senin yapmadığı bir uslupta yenilikler 
ve hârikalar vücûde getirenlere ancak 
sanatkâr denebilir.

Basit sanatkâr ancak tabiati iyi veya 
kötü taklid eder; ona çok defa aynen 
taklid etmekle tabiatin ana ruhunu da 
veremez. O yediklerini; gördüklerini ay
nen çıkarmıştır, bir hususiyet yoktur. 
Lâkin Karamemi bize bu hususiyeti 'ta
ratmış hakiki tam bir sanatkârdır. Zira 
onun istiâne ettiği tabiat bir dut yaprağı 
ise meydana çıkardığı ipektir. İşte bugü
nün ettiği tabiat bir dut yaprağı ise mey
dana çıkardığı ipektir. İşte bugünün ken
dilerini süsleme sanatkârı zan edenlere 
rahmetli Üstadımız Ressam’ Ali Rıza’nm 
işâret ettiği sanatin işte ta kendisi budur 
denebilir. Onun tezyinat hususunda bize 
en büyük misalini Karamemi şahsiyetin
de ve eserlerinde veriyor. Amma onu da 
taklid sanat olamaz. Karamemi’nin nevi
ne has olan bu uslûbu bugün için bize 
tabiat hususunda yeni araştırmalarımıza 
mevzu olabüir. İşte o kadar. Onu bugün 
için tekalid edemeyiz amma yaptıkların
dan yeni intibalar edinebiliriz ve edin
meliyiz.

Mehmed Karamemi 
Kompozitör

Karamemi XVI ıncı asırda bizim Türk 
tezyinatının en ileride kompozitörlerin- 
dendir. İşte 973 (1565) de bitirdiği bu 
eser onun kompozisyonları hakkında hâ
rikalar taşıyor. Yaptıkları içinde malûm 
ve görülmüş olanlar yok değil. Fakat bil
hassa üzerinde durduğumuz ve şimdiye
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kadar bir yerde görmediklerimiz pek çok 
çeşitleri ihtiva ediyor. Bunlar bilhassa il
gimizi çekiyor. Toplamalarımızı bunların 
üzerinde teksif etmemizin sebebi de şim
diye kadar ve hattâ ondan sonra görül
memiş olmalarıdır. Karameminin bizim 
araştırmamıza göre kompozisyonları 2 kı
sımdır. Bir kısmı malûm olanlardır ve 
ondan sonra da devam edenlerdir. Bun
lar her nedense çok tutulmuştur. Fakat 
bilhassa onun hususiyetini gösterenler bu 
eserinde yer almış, fakat müteakiben ve 
diğer asırlarda yapılanlar içinde yaşama
mıştır. Böyle usuller Selçukların son asır
larında, Anadolu beğlikleri zamanında ve 
OsmanlIların bidayetinde de vardır. Fa
kat her nedense tutulmamıştır. Tutulma- 
maları fenalığından değil, anlaşılamama- 
sındandır. Biz burada bilhassa mahdud 
düşünceli sanatkârların anlayamadıkların
dan kabul edemedikleri örnekler üzerin
de duruyoruz. Bunları tutmak için anla
mak lâzımdır. Meselâ daha önce ve on
dan sonra tutulmıyanlar arasında bazı 
kompozisyon esasları, menekşe, nergis, 
gül goncaları, ve buna benzer bahçe çi
çeklerimizin istilize edilmiş olanları çok 
sayıdadır. Lâle ve karanfil nisbeten tu
tulmuştur. Sonra XVI mcı asrın klâs.k 
Türk çinilerindeki tenevvüün Karamemi- 
ye müessir olmakla beraber, ondan da 
çiniye bir çok tesirler kabul ' ed.lebilir. 
Zira tezyinat birliğini kabul etmek lâ
zımdır. Bunlar çinide, tezhipte, freskte 
ayrı değil hepsi birbirinin aynıdır. Kara- 
memi’nin işçiliği harikulade mütenevvi- 
dir. ve cidden güzelleri vardır. Fakat 
kompozisyonlar bunun hepsinin fevkinde- 
dir.

Karamemj Ressam mı, 
Müzehhip mi ?

Karamemi Türk sanat âleminin haklı 
telâkkisine göre müzehhiptir. Zira yap
tığı eserler Türk tezhib süsleri ve tekniği 
mahiyetindedir. (Usul) tezhip tekniğidir. 
Süsleri de keza uilûblanmış tezhib tez- 
yinatmdandır. Bunda hepimiz mutabıkız.

Fakat o kuvvetli bir kompozitördür, 700 
den fazla motifi değişik olarak yapmak 
bir marifittir. Aynı zamanda yapılış ve 
çiziş tarzına bakarsak onu haklı olarak 
tezyinat ressamı da saymalıyız. Bakınız 
neden? Karamemi öyle bir ressam ki bü
tün resim kudretini tabiat çiçeklerini 
kendisinden önce malûm veya meçhul 
uslûblama ve kendisine göre bir yol ve 
istikamet verme yoluna sarf etmiştir. 
Öyle kompozisyonları vardır ki bir res
sam da ancak bu kadar bir terkip yapa
bilir. Meseli onun imzası yeri üstündeki 
9 X 4  ebadı içindeki çiçek buketleri 
bir tablodur, öy le  bir tablo ki tezhib 
tekniğiyle ancak böyle yapılabilir. Sonra 
gazeller, kasideler, manzumelerin Muhib
bi iakabi ile biten beyitleri etrafında üb- 
kı bir ressam itinasiyle çizilmiş, lâk.n 
zarif şekillerde yapılan süsler de ufaltıl
mış' birer çiçek tablosudur. Bunlar, bu 
dediğimiz noktada anlatılabilmesi için 
büyültülerek çizilmelidir. Biz kısmen bu 
güzelliği bu günkü büyüklük ölçüsünde 
yaptığımızdan anlayabildik ve böyle an- 
tılabilir kanaatine vardık.

Karamemi çok kudretli bir m.üzeh- 
hiptir. lâyuat tezhip eserleri vermâştir. 
Fakat onda bir ressam kudreti vardır. O 
müzehhib olduğu kadar da Ressam sa
yılmalıdır. Sonra resmin, eskiden de nâ- 
kjşlığın ve nakkaşlığın da resim yapmak 
manasına da geldiği düşnül,ecek olursa 
eski nakkaşların müzehhipler yanında res
sam sayılmaları icabetmektedir. Meselâ 
nakkaş Haşan pa^a minyatür ressamıdır. 
Lâkabı da nakkaşdır. Lâkin Karamemi 
kendisini bu guruba sokmıyarak müzeh
hib olduğunu kendisi tasrih etmiştir. Us- 
lûplanmış bir çiçek ressamı sayılabilirse 
de onu biz burada kendisi gibi müzehhib 
olarak itibar etmeliyiz.
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Karamemi’nin Takibettiği Yol 
Nedir ? Ondan Bugün İçin 
Takiid OInnamak Şartiyle 

Neler Alabiliriz ?

Karamemi’nin zanmmızca XVI ıncı 
asırda Türk tezyinatında tâ’kib ettiği 
ekolde muhakkak ki öğrendiklerinin ve 
zamanı tesirlerinin fevkinde çahsî doğuş
tan beri gelen ince ve lâkin tekemmül 
etmiş zevk ve görgüsünün tesiri vardır. 
Binaenaleyh o başka bir yolu tekemmül 
ettirmekten ziyade kendisinden çok şey
ler katabilmiş bir üstaddır. Binaenaleyh 
ta’kîbettiği yol kendi yoludur, diyebiliriz, 
îşte ondan bugün için takiid etmemek 
şartiyle ne alabileceğimizi düşünüyorum. 
Dürünüyorum dedim, çünkü Karamemi 

, hâtıra hayale gelmiyen her şeyi almış 
ve tecrübe etmiş ve pek çoğunda şâyânı 
hayret bir muvaffakiyyet göstermiştir. 
Karam.emi iyi tetkik olunmazsa tesadü
fen onun yaptıklarmdan çizilmiş olabi
lir. Yâni onun eserlerinin farkında 
olmadan bazı peyler yapılabilir. Sonra 
benim çizdiğimi Karamemi’de yapmış de 
iTîek hakkımız olamaz. Biz ondan aldığı
mız ilhamla onun yapmadığı bir tarzı ka
bul ettik, diyebilmek için ne yaptıklarım 
tamamen görmelidir. ' Yalnız görmek te 
kâfî değildir. Onların ruh ve manalarını 
anlamağa çalışmalıdır. Karamemi ne yap
mıştır ve niçin yapmıştır? Bu çözülmesi 
icab eden bir problemdir. Ancak bu su
retle onun tâkîbettiği yolun manasını 
kavnyabiliriz. Ondan bugün için takiid 
olmamak şartiyle bazı noktaları alabilir, 
ve onun da beğeneceği tavırlarda yeni 
terkiplere muvaffak olabiliriz. Karamemi 
bu noktadan bitmez ve bitirilmesi müm
kün olmayan bir kajmaktır. ye bu husus
ta malzemesi tetkik ve toplanmakla biti- 
rilemiyecek ikinci bir eser daha gösteri
lemez. Buna hacet te yoktur. Zira elimiz
de eseri vardır. Yalnız onu imkânlar dai
resinde incelem.ek lâzımdır.

Biz bu eseri pek çok defalar gördük. 
Fakat her defasında ayrı bir görüşle yeni

m.âlzeme bulduk. Seneler sonra baksak 
yine bugün -için göremediğimiz hu.suslara 
raslanacağından şüphemiz yoktur. Hattâ 
bu gibi eserleri zaman zaman uzun fasj- 
lalarla tekrar görmelidir.

Nitekim iki sene önceki tetkikleri
mize dayanarak neşrolunan Ressam Lev- 
nî eseri bu seneye kalsaydı daha başka 
esaslar ve resimlerle çıkartılabilirdi. Onun 
eseri çıktı diye Levnî m.evzuunu bırak
mış değiliz. Hattâ bu eserin bize bahşet
tiği yeni bir usulle yeniden Levnîye ça
lışmağa başladık, diyebiliriz. DemeK mak- 
sad herhangi bir eserin çıkmasiyle mev
zu’ artık terk olunmuş değildir. Bilâkis 
bunu daha derinleştirmelidir, Karame- 
minin eseri gibi bu toplama da neşrolu- ' 
nunca onun üzerine çalışma ve yeni ter
kiplerimiz zamanımızın sanat sadeliği ve 
telâkkilerine göre yeniden başhyacaktır, 
denebilir.

Zira o bugün için eserlerini takiid 
etmeğe hacet kalmadan bizi yeni terkip
lere götürebilecek kuvvette daima kar
şımızda terü taze kalacak bir mevzudur. 
Öyle bir mevzu ki bitmek ve tükenm.ek 
bilmiyecek ve bugünkü zevkimize ve 
süslememiz esaslarına cevap verebilecek 
bir durumdan aslâ aynimıyacaktır.

Modern Süslememiz Esasları 
Ne Olmalıdır?

Herhâlde sâde zarif ve güzel. Bugün
kü sadeliğimize uyacak bir şekilde olma
lı. Büyük annelerimiz esans sürünür, an
nelerimiz lavanta sürermiş. Şimdi eçllri- 
miz limon esansiyle kolonyayı kullanı
yor. Eski karışık kıyafetlere bakınız, bir 
de şimdiki sâdeliğe. Eskiden çini döşeli 
odalarda oturmağı severken bugün birkaç 
levha asmakta bile mütereddidiz. Elbet- 
teki eski çini ve tezhip kolay kolay ha
yatımızda yer alamazlar. Alabilirler, bun
ları sadeleştirmek şartiyle. O hâlde bizim 
bu günkü süslemelerimiz nasıl, olabilir?

Mutlaka sâde ve tekellüften azâde. 
Basit ve o kadar da hoş. İnce değil. Zira
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ince yapmak sanat değildir. Sanatın ru
hundaki incelik maksada kâfidir. Bu gün
kü bir görme seviyyesi var ki ondan 
harice çıkmamak lâzımdır. Pekiyi, biz 
bugünün zevkine göre sâde ve basit nasıl 
çalışabiliriz?

Süslemelerimiz için mutlaka Kara- 
memi ve muasırlarmm eserlerini incele
mek ve onlardan ders almak lâzımdır. 
Zira biz bugünkü süsleme rönesansımızı 
mutlaka mazimizden yapacağız. Maziden 
yapmak, birkaç parça çiniyi görmek ile 
olamaz. Bulunabilen bütün menbaları in
celemelidir. Bugünün tezhibi için bütün 
asırlarımızın tezhipli eserlerini görmeli
yiz. Çini ve minyatür için de böyle, Türk- 
1er çiniyi ve minyatürlerini bütün Şark 
milletlerinin fevinde bir sadelik ve ol
gunlukla yapm-işlardır. Fakat bunları gör

mek ve dillerini anlamak lâzımdır. Baş
ka türlü kendimizi bugünün modern tez
yinatına götüremeyiz. Uydurmamak lâ
zımdır. Kreasj'^on, «İbda» uydurmak de
ğildir. Bütün yapılanları gördükten sonra 
onları taklide yeltenmiyerek eskilerin 
yapmadıklarını bugünkü ihtiyaç ve zevk 
seviyesine göre meydana getirilebilmektir. 
Dört asır önceki Karamemi’leri aramağa 
nasıl, koşuyorsak yarın da bugün bıraka
cağımız ciddî eserler birgün aranmalıdır. 
Eğer Türk süslememizde bu senteze var
mazsak bugünkü çalışmalarımız ve sanat 
eseri dediğimiz garibelerimiz bizi daima 
şereften uzaklaştıracak ve X X  inci asır
da birşey yapamamış menzilesine maale
sef düşeceğiz. Binaenaleyh mazinin Türk 
ruhunu aksettiren ince eserleri üzerinde 
incelemeler yapmak zorundayız.

L ü g a t l e r  ve İ z a h l a r ı

ABÂDÎ —  Anadoluda; Çin, Orta Asya ve 
Hindistan'da Allahâbâd gibi isim alan yerler
de yapılan kâğıtlara abâdî ıtlak olunur. (Hint- 
ten geleni makbul sayılırdı (1).

ACEM SAN’ATKÂR —  Tükiyeye hariçten 
gelmiş san’atkâra ıtlak olunur. Arabm gayri 
mânasına gelirse de bizde şark tarafında bu
lunan milletlere Acem denmiştir. Bunlara As
ya Türkleri de dahildir. Bu tâbirden şimdi 
dünya yüzünde yalnız iranlılar kastedilmek
tedir.

AHER (Ahar) —  Kâğıt terbiyesinde ve
rilen isimdir- Yumurta akiyle yapıldığı gibi 
ayrıca pişmiş toz pirinçle de yapılır ki buna 
pirinç âheri derler.

ALTLIK —  Hattatlar, ressamlar ve mü- 
zehhiplerin yazdıkları ve yapacakları işlerin 
altında bir karton veya mukavva gibi kulla
nılır. Bunun sureti mahsusada yapılmış ve 
itinalı olanları vardır. Yumuşak olması için bir 
çok kâğıtlar konur ve dört kenarından yapış-

(1) Bir kısmına üstad M- Zeki Pakalın bazı 
ilâvelerde bulunmuşturlar. Kerre içine alın
mıştır.

tırılır. Üst ve altına nakışlı ve yazılı ve ba- 
zan resimli ve çıkmaması için verniklenmiş 
süslü kâğıtlar konmuştur.

ALTUN CEDVEL — Sahifede metin hu- 
huduna çizilen altunlu cedveldir. Bunların 
trilinğIe siyah tahrirleri çekilir. Karamemi- 
dekilerde çekilmemiştir.

ALTUN TABAĞI —  Altun ezmeğe m.ah- 
sus tabaklara da her ne kadar altun tabağı 
denilirse -de bunlar büyük kıt adadır, Merts- 
bânî tabak denir. Ayrıca bunlarda ezilip ufak 
ve ateşe mukavim olanlarına konan ufak ta
baklara Altun tabağı ismi verilir. içinde 
ezilmiş altun var demektir.

ALTUN ZEMİN —  Herhangi bir renkli 
tezyinatın zeminine altun sürülmesi demektir. 
Bir satıh olarak altun sürülür veyahut varak 
altun hususî bir usulle yapıştırıhr. Üzerine 
muhtelif desenler renklerle vücuda getirilir.

ARA SÜSLER —  Sahifelerin metin ara
ları boşluklarına yapılan tezyinata ıtlak olu
nur.

BAŞ USTA —  Baş üstâd, baş hoca mâ
nasına gelir. Usta üstâdın Türkçeleştirilmişidir,
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BAŞLIK —  Eserin ilk sahifesidir. Metin 
Eahifenin ortasından ve bazan üçte birinden 
başlar, üstüne Besmele ve onun gibi müna- 
sib bir ibâre ile tezhipli bir kısım yapılır ki 
buna Başlık denir.

BERMUCİBİ RÜZNAİ^E —  Topkapı Sa
rayının müstakil bir binada Nakışhanesine 
göre kadrosunun bildirdiği esaslar dahilinde 
manasınadır. Nitekim eski ve kabili.yetli yeni 
ve müstaid olan sanatkâr ve namzetlerinin 
alacakları günlük ücretlerde de bir nisbet 
vardır. Burada bu cihetin tasrih edildiği an
laşılmaktadır.

(Muhasebe dairelerinde tutulan bu türlü 
defterlere sonradan icâbına göre kasa defteri, 
yevmiye defteri de denmiştir.)

BÖLÜKÜ RUMİYAN —  Yine toplu halde 
çalışan memleketimizin yerli san’atkârlarını 
şarktan gelen, zevkimize müdahale etmek is
teyenlerden ayrılmak maksadiyle bir araya 
toplandıklarından onlara verilen isimdir.

BÜLUT —  Nakışlar arasında hususî bir 
şekildir. Buna Çin bulutu da derler, istilize 
edilmiş ve münhsnilerle uzatılmış bir bulut 
intibaı verir.

CEMÂATİ EHLİ HIREF — San’at erba
bının toplu olarak isimlerinden ve aldıkları 
yevvmiyelerden bâhis kayıtlarda rastlanmış 
bir tâbirdir. Harif asıl san’at ehli ve san’at- 
kâr demektir. Bu gitgide herif talâffuzuna 
bürünmüş ve çok defa hakaret maksadiyle 
karşısındakini incitmekte kullanılmıştır.

CEMAATİ NAKKAŞÂN —  Toplu halde 
bulunan nakkaş ve ressamlar demektir. (Sa
natkâr kurumu mânasına gelen bir tâbirdir. 
Saray teşkilâtı arasında geçtiği gibi Yeni
çeri teşkilâtı arasında da geçer.)

CEMAATİ NAKKAŞANI h a s s e  — Top-
kapı Sarayında müstakil bir binada çalışan 
ve sırf saraya ait yazı ve kitaplar ve cilt
lerle meşgul olan zümreye ıtlak olunur.

CEMÂATİ RUM NAKKAŞLARI — Şark
tan XVI ncı asır başında mahdut sayıda res
sam ve müzehhip getirildikte bunların gö
rüşleri ve zevkleri Türk zevkine uymadığın
dan ve Türk san’atkârlariyle geldikleri Tür- 
kiyede menfaatlerine halel gelir korkusiyle her 
nedense geçinemediklerinden nakışhaneleri 
onlardan ayrılmış ve millî san’atkârlarımız bu 
isimle anılmıştır. Türkler bu sayede kendi 
millî zevklerine yabancı bir tesir kanştırma- 
mışlardır.

CİHET VERİLME — (Hizmet yerinde de 
kullanılır.) Diğer İlmî ve İdarî mesleklerde

olduğu gibi san’at sahasında da ilerliyenler 
de bir payeye nail olur. San’atkârlar arasında 
bu şâkirtlikle başlar, sonra sıraya girer. Ha- 
ıfe (Kalfa) yani üstâd muavini pâyesine eri

şir, ondan sonra da üstad (usta) ve nihayet 
bütün ustaların da başı olur ki o zaman ça
lıştığı şubeye göre nakkaşbaşı, müzehhipha.?) 
ve mücellitbaşı pâyelerine erişirler ve bu va
zifeleri de kendilerine cihet (resmî bir ve
sika) verilmekle de maa.c hususlarında elle
rinde bir vesika olur.

CİLBEND —  Hattat ve ressamların yazı 
ve resimleri .ve tezhipli eserleri sakladıklara 
miklepsiz yanları bazan körüklü ve kapalı iki 
boş kapaklı ciltdir.

ÇIRAK — Bir ustanın yanında hizmet 
ederek öğrenen san’at tâlibine denir. Usta ve 
çırak tâbiri me.şhurdur. Yani üstadın yanında 
çıraklıkla daha çok öğrenileceğine işarettir.

DİVAn  —  Şiir söyliyenlerin muhtelif 
şekillerde yazdıkları manzumelerin bir usulü 
mahsusa riayet olunarak sıralanmış olanlarına 
verilen bir isimdir ki yalnız şiir söyliyenlere 
değil bunları bu suretle derli toplu bir hale 
getirenlere Divânıvar tâbir edilir. (Dîvân 
şâiri dîvân tarzında şiir söyleyenlere de de
nir.)

ECDER —  Ejder. Ejderhadan kısaltılarak 
söylenir. Yılana benzer. Ancak ayaklı, ka
natlı ve ağzından alevler püskürdüğüne i’ti- 
kat olunan bir mevhum hayvan. Bir nevi’ e f
sanevî yılan.

ELFAKİR tİL lîAK ÎR ~  Müslüman 
Türklerin ilim ve san’atla meşgul olanlar! 
ve tarikatlerden herhangi birisine mensup 
bulunanları ekseriya ruhlarım tatmin et
melerinden mütevellit bir hisle insanların mâ’- 
nen fakiri ve hakiri mânasına gelmek üzere 
isimlerinin önlerine bu tevazu’ lâkaplarını ta
kar ve bundan rûhânî bir haz duyarlar. Bu 
zümrelere dahil olamıyan bazı mukallitlerin 
de bu tâbirlerden büyüklük duyarak sahte 
tevazu’ gösterdikleri de işitilmiş ve hattâ 
görülmüştür. Bu ifadeyi gayet samimî olarak 
kullananlardan biri de Karamemi oluyor. O- 
nun san’atında kemâlini ne kadar hazmetmiş 
olduğunu bu umumî lâkap bildirmektedir, 
(Bu gibi insanlar esâsen meziyyet dâvasında 
bulunmazlar.)

KALKÂR — Sırf altunla yapılan nakış
lara denilir. Ekseriya tahrir çevrilmez. Çev
rilirse tahrirli halkâr denir. Yine altundan 
hafif gölgeler konur. Ve ba’zan da hafif 
renklendirir ki o zaman şikâf tâbir olunur.
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HASSA HARCI — Saıı’atkârlar hakkın
da da bu umumî hüküm câridir. Onlarda li
yakat ve san’atta ilerlemeleri nlsbetinde üc
retleri muayyen bir terakki nisbetine bağ
lıdır. Gayri muayyen ve her şahsa göre de
ğişebilen bir ücret almazlar, Bu miktar san’at 
kudretleri nisbetinde alacakları ücret pâdi
şâhın maiyetine mahsus ücretlerden tesviye 
edildiğinin ve bu fasıldan para aldıklarının 
ifadesidir.

HATTAT —  Türkiyede tarihte, sülüs, 
nesih, divanî, ta’lik ve celilerini nefîs olarak 
yazanlara ıtlak olunur. Bunlar da icâzetnâme 
«Diploma» aldıktan sonra yazdıklarına imza 
koyabilirler.

HOKKA — Hattatlarla müzehhiplerin 
kullandıkları içinde ekseriya siyah mürekkep 
bulunan ufak hokka mânasına gelir. Büyük 
veya küçük olsun boya konan kaplara çanak 
derler. Boya çanağı gibi. Hokka denince mü
rekkep hatıra gelir.

İBDÂ’ (Kreasyon) —  San’atın her devir
de ve her asra ait bütün teferruatını bildik
ten sonra şimdiye kadar yapılmıyan bir u- 
sulde yeni bir çığır açan bir üstâdın çok 
yeni üslûp ve tavırdaki orijinal ve yepyeni 
nievzu’larda verdiği şimdiye kadar j^apılan- 
lardan ayrı ve üstün örnekler. Bir esasa bağlı 
olmıyan uydurma şeyler ibdâ’ sayılama:; .̂

İMZA —  San’atkârların isimlerini bildir
mek için resim veya tezhibin münasip bir 
köşesine koydukları işarete derler. Bunlar 
ba’zan çok ufak atılır, kolaylıkla farkedilemez, 
iyice aranmadan imza yoktur dememelidir.

ÎSTtLİZE TABİAT —  Tabiatten örnek 
alarak sâde teferruata verilen tezyini ma
hiyete ıtlak olunur.

KALEM —  Hem fırçaya ve hem de yon
tularak yazı yazılan kamışa ıtlak olunur. 
Ayrıca duvarlara yapılan nakışlara kalemkârî 
ve kalem işi derler.

KARAMEMİ —  Kara Mehmedden kısal- 
tılara'k söylenmiştir. Kanunî Sultan Süleyman 
zamanında nakışhânesi başustasıdır.

KARAMEMİVÂRT —  Karamemi’nin ken
disine mahsus bir zevk ve üslûpta yapılan 
ve şimdiye kadar başka bir yerde görülmeyip 
ancak kendisinde bulunan hususiyetlere işa
ret olmak üzere tarafımızdan söylenmiş ve 
alâkadarlarca tasvip edilmiş yeni bir terim
dir. Bu şekilde başkalarının yaptıklarında 
görülürse şurasını Karamemivârî yapmıştır 
denilebilir. Talebemiz arasında bu vâdide de 
eser verenler vardır.

KLÂSİK TEZHİB —  Zemin lâcivert ve 
altunla yapılan tezhiplere ıtlak olunur. Bu 
tezhipler X V I ncı asırda Türkiyede pek çok 
yapılmıştır.

KOLTUK —  Yazılı sahifelerin münasip 
müstatil kareli köşelerine ıtlak olunur ki 
icabında buraları boş bırakılmıyarak tezhip 
yapılır. Buna koltuk işleme tesmiye edilir.

Karamemi’nin tezhip ettiği Divanda .kol
tukların sayısız örnekleri vardır.

KÖŞE —  Levhalarda kenar uçlara yapı
lan süslere verilen isimdir.

KÖŞE MİNDER —  ■ Hattatlar, müzehhip 
ve ressamlar daima pencerenin yanına ışığı 
soluna almak üzere konan minderlerde otu
rur, buna köşe minder derler.

KUZULU CEDVEL —  Sahifenin metni 
hududuna çekilen altunlu veya altunsuz ced- 
vellerin dışına boştan trilingle bir tahrir daha 
çekilir.

LÂKE (KAP) —  5000 sene önce eski 
Mısırda tahta lâhitler üzerinde görülmüş ve 
sulu boya ile yapılan nakışların bozulmaması 
için üzeri bir mayi’de eritilen bir nevi’ reçine 
ile kaplanmıştır ki bugün bu suda erimiyen 
ve temasla bozulabilecek altunlu ve sulu bo
yalı kap nakışları üzerine de kullanılan bir 
vernikdir ki hem cildin nakışlarının bo- 
zulmamasına, hem de parlak görülmesine yar
dımı olur. Kaplarda olanlarına da lâke, 
rugan derler.

MAZRÜF —  Bir şeyin muhtevâsı yani 
içine aldığı şey, Mevzu’ . Bir kitaba göre 
metni.

MEMİ —  Mehmed’in Türkler arasında 
kısaltılmış şeklidir. Esasen Mehmed Peygam
berimizin isimlerinden biridir. Aslı Muham- 
med’dir. Bu ismi alanların adı hürmetsizce 
söylenirse Peygamberimizin ismi küçültülmüş 
olur diye ince Türk terbiyesinin iktizası bu 
mübarek isim mümkün mertebe maskelenmiş 
Mehmed’e döndürülmü.ştür. Kümelinde Meh- 
med’e Memiş, Şark vilâyetlerimizde Memo, 
Ege bölgesinde de kısmen Memi denmiştir.

MENAKİBİ HÜNERVERAN—  Mustaha Âli 
Efendinin yazı ve resimde zamanına kadar 
ma’rûf olan san’atkârların hayat ve eserle
rinden kısaca bahseden mühim bir eserdir. 
Matbudur.

MIKLEP —  Eski yazma kitapların c i l 
dinin alt kapağı kenarına eklenen bir -ktir 
ki ucu kapların ortasına kadar gelir, ekseriya 
kitaplar okunurken sahife arasında bir işa
ret gibi de kullanılabilir.
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MİNYATÜR —  Bu tâbir yanlıştır. Resim 
demektir. Fakat eskiden Türkiye ve İslâm â- 
leminde yapılan kitap resimlerine ıtlak edilir.

MISTAR —  Çalınca bir kâğıt üzerine 
gerilmiş bir sıra ibrişimlerden ibaret bir çok 
satirli kalıptır ki kâğıdın arkasına konarak 
parmakla yapılan satır izleri üzerine yazılır.

M URAKKA’ —  Bir kaç tabaka kâğıt bir 
tahta üzerine dört kenarından yapıştırılır ve 
her tarafı yapışmak üzere ne kadar kalın 
istenilirse o kadar tabaka kâğıt konulup vü
cuda getirilen bir mukavvadır. Bir de bun
ların üzerine yapıştırılan Sülüs ve Nesih 
yazılara da Murakka’ denir.

MUSAVVİR —  Tasvir yapmak demektir. 
Amma bundan yalnız portre yapan anlaşıl
maz, her şeyi ç-izen, yapan; tasvir eden yan i. 
suretleştiren, şekillendirerek ifade eden de
mektir.

MÜHRE —  Kâğıtlar âherlendikten son
ra cilâlamak maksadiyle üzerine gezdirilen 
yuvarlak ve ba’zan iki kenarında sapı olan 
düz ve kalın camdır. Kaymasını temin için 
biraz kuru sabun sürülür.

MÜŞTEREK ESER — İki veya daha zi
yade san’atkâr tarafından birlikte çalışarak 
yapılan eser.

MÜZEHHİP —  Ezilmiş toz altunla bir
likte sulu guvaj boya ile tezyinat yapan 
san’atkâr.

MÜZEHHİP ÇEKMECESİ —  Her san’at 
erbâbının kabili nakil ufak bir çekmecesi 
vardır ki en kıymetli malzemesi ve âletleri 
orada saklı durur. Müzehhiplere ait olanlara 
müzehhip çekmecesi denir.

NAk i Ş —  Resim ve nakış yapan demek
tir. Daha fazla izahat için bakınız. Halil 
Edhem: Elvâhı Nakşiye Kolleksiyonu broşürü.

NAKKAŞ — Resim ve nakış yapandır. 
Daha fazla izahat için bakınız: Halil Edhem; 
Elvâhı Nakşiye Kolleksiyonu broşürü.

NAKKAŞBAŞI —  Resim ve tezyinat ya
pan san’atkârların ve nakkaşlarım fca.ş!.

NAKKAŞ SAÎ —  Mimar Koca Sinan 
asrında ve yanında yaşamış ve Tezkiretül 
Bünyan’ı yazmıştır. Kendisi Mimar Sinan 
yapısı binaların nakkaş başısı sayılmaktadır. 
O devirlerdeki eserlerde görülen nakışlar bu 
zatın olmakla meşhurdur. Topkapısında Ah- 
metpaşa camii maksure tavanı. Takyeci camii 
nakışları bu zata izafe olunmaktadır.

NAKİŞHAn e  —  Bütün nakış yapan usta 
ve çırakl-n'-a Lir arada çalıştıkları odaya veya 
binaya derler. Bilhassa Topkapı Sarayındaki 
bu isimle anılır.

OYMA — Ekseriya kap içine, orta vc 
kenarlara kâğıt gibi inceltilmiş deri üzerine 
ekseri Rûmî ve nadiren Hatai şekillerin oyul
masına derler. Buralara yapıştırılır.

RESSAM LEVNÎ — XVIII inci asırda 
yetişmiş ressam Edirneli AbdülcsIil Çelebi’dir. 
Muktedir ve iftihar edeceğimiz kıymetli bir 
san’atkânmızdır. Eşi ve iktidarı şark san’a- 
tuıda yoktur.

SAMUR FIRÇA —  Fırçaların müzehhip 
veya sulu boya ressamları için en makbulü
dür. Çok dayanır. Uzun yanan' bir mum ale
vine benzemesi ve ucunda ancak bir ,kaç 
telli kıl bulunması şarttır.

SANDIK —  San’atkârların vaktiyle yanT 
gınlarda her şeyden önce nakletmeleri icap 
ettiğinden bütün kıymetli âletler, örneklerin 
ve kalıplarının durduğu sandıklardır ki kü
çüğüne çekmece derler. Pek o kadar büyüif 
değildir. Kolaylıkla naklolunur. Çalışılac'a;’;! 
zaman kapağı açılarak önüne oturulur.

SARI ALTUN — Muhtelif ayarlarda olan 
bir nevi’ altun varaktır ki rengi koyu sarı
dır. 24 ayar olanı makbul ise de ekseriya pi
yasada 22 ayâr diyerek satarlar, içinde fazla 
bakır olursa zamanla parlaklığını kaybeder ve 
kızarır.

SAZ YOLU — Uzun dallar üzerine yapı
lan süslerdir. Bunlar daha ziyade çiçekli ve
ya yapraklı olur.

SELİKA FARKI — Karakter farkı de
mektir ki bu memleketimizde ilerlemiş üstâd- 
lann san’attaki hususiyetini de ifade eder. 
Meselâ Karamemi’nin imzasız diğer bir eseri 
vardır ki onun olduğu selikası hususiyetinden 
anlaşılmaktadır.

SER BÖLÜK —  San’atta çalışan ayrı 
ayrı grupların başına denir. Bu tâbir cer
rahlarda da vardır.

SİYAKAT — OsmanlI imparatorluğunda 
devletin malî ve İdarî kayıtlarının tutulduğu 
ve X VI ncı asırdanberi kullanılan bir nevi’ 
Rik’a kırması gibi okunması ve yazılması 
pratiğe muhtaç resmî bir yazı şeklidir.

ŞAHANE NÜSHA —  Çok itinâ ile tez
hip ve tezyin edilmiş, icabında resimler j'a- 
pılmış ve ciltlenerek padişaha takdim olu
nan veyahut bir büyük makama verilmeğe 
lâyık nüshaya ıtlak olunur. Karamemi’nin 
Kanunî divânı da buna bir misâldir.
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ŞAH KULU —  «'Şah kulu Rumî» Şah 
kulu Bağdadî. X  uncu Hicrî asıi'da Bağdaddan 
gelerek çalışcış şarklı bir san’atkârdır.

ŞÂKİRD —  Resim, tezhip ve yazı öğ
renmek arzusunda olup çalışan öğrenci.

ŞIKAf  —  Halkârî yapılan işlerin üzeri
ne boya konmasına denilir. Boyalı halkâr 
demektir.

TAHRİK FIRÇASI — O, 1, 2 numara 
samur fırçalara tahrir fırçası denir. Eskiden 
müzehhip ve ressamlar kendileri de yapar
lardı. Şimdi hazır olarak zaman zaman pi
yasaya gelen iyi fırçalardan seçilerek yapıl
maktadır.

TA ’LİK HAT —  IX uncu Hicrî asırda 
şarkta îcâd olunmuş bir yazı şeklidir. Türk- 
1er bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrıla
bilen bir Türk ta’lîki üslûbunu ibda’ etmiş
lerdir.

TEZHÎB —  Altun ile yapılmış süsler.

TİLMÎZ —  Öğrenci - Şâkird.

TÜRK TA ’LÎKİ —  Ta’lîk X V  inci asır 
başlarında Anadolunun şarkında icat edilmiş 
bir yazı şeklidir. İranlı hattatlar bunu en 
güzel yazanlar arasında gösterilir. Meselâ 
İmâd ta’lîkde en ileri üstâdlardandır. Osman
lI Türkleri de bu yazıda çok kıymetli hat
tatlar yetiştirmişlerdir. Bunlar yalnız onu 
taklit ile kalmamışlar, kendi ince zevkli üs
lûplarına da sokarak bir Türk Ta’lîki usulü 
ortaya koym.uşlar ve bunda da muvaffak ol
muşlardır.

TÜRK TEZHİBİ —  Şarkta İslâm san’a- 
tında müslüman olan her millet birbirinden 
almış, bu meyanda Selçuk ve Osmanlı Türk
leri de mahallî ve ince zevklerini katarak 
kendilerine hâs bir usul vücuda getirmişler
dir ki bugün bu Arab ve Acem denen ekol
lerden ayrı bir tavır ve tarz kazanarak di
ğer kısımlarda olduğu gibi tezhibde de bir 
«Türk tezhibi» doğmuştur. Bunun da her asra 
göre bize mahsus hususiyeti vardır ki .gör
meğe alışanlar far.keder. Karamemi eserleri 
bundan bir şubedir-

ÜSLÛB —  Tavır, tarz mânasına gelir 
ki san’atta ilerlemiş ve ibda’kârane eserler 
vermiş üstadların tercih ve ihtiyar ettikleri 
yol demektir.

ÜSTÂD — Maître, kıymetli bir san’at- 
kâr ve bildiklerini öğreten zat, san’atında 
usta.

VARAK —  İki sahifeden ibaret yaprak 
mânasına gelir. Eskiden yapraklara önlü ve 
arkalı A  ve B sahifelerine numara konmaz, 
yalnız yaprağın sol üstüne rakkanı konurdu, 
daha eskiler rakkam da koymaz sol yapra
ğın başındaki ilk harf veya kelimeyi sağ 
yaprağın alt iç köşesine yazarlar ve ciltli 
olmıyan yapraklar karışırsa bundan bulu
nurdu. Son senelerde ba’zı kitapların tasnifi 
esnasında sahifelere de numara konuyor, lâ
kin varaklara numara konulmağa da devarn 
edilmektedir.

YEŞİL ALTUN — Altun gümüşle karış
tırılarak yapılmış bir halitadır ki Fransız- 
1ar Citron renkli derler. Bp da az olarak 
altunlar arasında güzel bir fark yaptığından 
kullanılır.

YUMURTA AKI AHERLİ —  Eskiden 
Türkiyeye hariçten gelen kâğıtlar ham ola
rak yollanırdı. Âdeta emici bir kâğıt gibi
dir. Terbiye edilmeden kullanılamaz. Bu 
maksatla kâğıtların üzerine bir miktar su ve 
şap ile eritilen yumurta akı sürülür ve tav
lanınca üzerinden mührelenir. Kâğıda yazı
lınca hem mürekkep kâğıda nüfuz etmez, 
hem de kâğıt parlak olur.

ZAHRtYE —  (Zahir, Arapça arka sırt 
demektir.) Lâkin ilk başlangıç sahif esinden 
önce ekseriya temellük kitâbeleri ve bazı 
kayıtlar ve çok süslü tezhipli ve boş sahi
felere denir.

ZA.RF — Bir şeyi kavrayan, ihâta eden. 
Kitapta kabı ve metin harici kısım mâna
sına gelir.

ZEMİN DOLDURMA ~  Bir tezhibin 
şekli belli olup altunlan sürülerek tahriri bi
tince araları münasip renklerle boyanırsa 
buna zemin doldurma denilir.

ZERDÜZ — Altun ile iş yapan, altunla 
yapılmış iş, Kap. Sırmalı kap mânasına da 
gelir.

ZEREFŞAN —  Varak altun toz haline 
getirildikten sonra jelatinli su ile karıştırılıp 
fırça ile kâğıt üzerine serpilmesinin bir .sek
lidir. Sonra zermühre sürülerek parlatılır. 
Kâğıtların yazı ve süsleri zemininde kalır.
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K A R A M E M I  ( Kar a  Mehmed)

His Life and Works

The Ottoman civilization, inciuding 
the development of fine arts, attained 
perfection in the XVIth century. Sul
tan Suleynaan the Magnificient, who has 
been the subject of many books on ac- 
count of his personality and his accom- 
plishments, is considered to be the symbol 
of this century. However Sultan Süley
man was not the only great man of his 
time. A'mong those who can rank with 
him were Sokullu Mehmet Paşa, the 
eminent vizir; Ebussuut Efendi, the fa- 
mous scholar; Koca Sinan, the well-known 
architect; Karahisarî, the talented calig- 
rapher; as well as Karamemi, the skilJful 
book decorator. The present monograph 
ccnceins Karamemi (Kara Mehmet), 
abouth whose life, unfortunately we know 
noting. He became celebrated in 1565 after 
he ornamented and gilded the Divan, a 
collection of poems, written by the Sul
tan himself. Then he was appointed as 
the chief decorator for the palace of the 
Sultan.

At present, this ornamented Divan 
is in the Library of the University of İs
tanbul, under the register number of T. 
5467. This Divan is composed of 740 or
namented pages. Although these orna- 
ments have essentially the same style, 
they differ from each other in regard to 
form and color. The spaces between the 
lines of this Divan, have been completely 
ornamented.

Karamemi’s perfect but simPİe orna- 
ments, representing Turkish style, are 
unique in the field of ornamentation of 
the orient. His gilded ornaments are 
considered tp be the best examples of 
his time. Throughout his decorations, 
variety is of the utmost importance.

Althogh each ornament contains his 
own signature, it is very likely that, some 
of the ornaments of this Divan have been 
made by his apprentices; since one can- 
not expect the whole ornamentation of 
any book to be decorated by the chief 
decorator, himself.

Soıne copies of his ornaments have 
been shown in this book, in order to 
give some idea of his artistic power.

Naturally, there is a connection among 
fine arts of various nations. However, the 
art of every nation can easily be distin- 
guished from that of another, becauso 
each has its own characteristics.

In the time of Sultan Süleyman, some 
foreign decorators were invited to İstan
bul. But our own decorators tefused to 
work with them, because they found the 
ornaments of those foreign decorators en- 
tirely strange to Turkish style and taste. 
These Turkish decorators continued to 
work and they produced works of art 
which represented a new Turkish style 
of ornamentation. The critics of that time 
called these artists by the name of Ce
maati Nakkaşani Rum (decorators of Asia 
Minör) and the foreign artists were na- 
med Cemaati Nakkaşani Acem (Pei'sian 
decorators). Karamemi was certainly one 
of .the best representatives of the 
Turkish school.

In short, he is one of the masters of 
Turkish decorators whose simple and 
beautiful. ornaments give the characteris
tics of Turkish style and taste.

In this monograph, an attempt has 
been made to give some idea about one of 
his four works, as so far known to us.
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K A R A M  E M i

Diğer Eserleri
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Karam em i'den u fa ltılm ış  b ir  köşe

Yan yarıya küçü ltü lm üş diğer b ir sahife






