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.. . . 
SADBERK HANIM MUZESI KOLEKSIYONUNDAN 

SEDEF KAPLAMA AYNALI KUTU 

Osmanlı ahşap işçiliğinde fildişi, sedef, bağa, ke
mik ve farklı renklerdeki ağaçlar süsleme malzemesi ola
rak kullanılmıştır. Erken tarihli örneklerde ahşap, sedef 
ve fildişi aynı yoğunlukta kullanılmış; 16. yüzyılın ikin
ci yansında sedef fildişinin yerini almış ve bağa kullanıl
maya başlanmış, zamanla ahŞaba hiç yer verilmeden tüm 
yüzey sedef ve bağa malzeme ile kaplanmıştır. Sedefin 
hakim .olması, bu eseriere sedef işleri ve yapan ustalara 
sedefidir denilmesine neden olmuştur. 

Evliya Çelebi'den, İstanbul'da 100 sedefçi dük
k.anında SOO kişinin ç3.ııştığmı ve pirlerinin Şuayb-i Hin
di: olduğunu öğreniyoruz. ID. Murat zamanında (1574-
1595) sedefçi esnafının çoğaldığı, I. Ahmet devrinde 
(1603-1617) sayılannın SOO'ü bulduğu ve Vefa'da Ka
nuni Sultan Süleyman 'ın hayratı olan karhanelerde çalış
tıklan, sedefçibaşının da orada oturduğu bilinmektedir. 
17. yüzyılda Vefa ve Yeniçeriler caddesi ile Kapalıçarşı 
Kürkçüler kapıs~ ci vannda sedefçi esnafı bulunuyordu. 

Topkapı Siınıyi hazine defterlerif!den, 16. yüzyıl 
başlannda sedef eşyalann sayı ve çeşit olarak çok zengin 
olduğu aniaşılmakla ~~likte, günümüze kalaniann sayı
s ı çok azdır. Mimari eserler üzeriı:ıde Osmanlı sedef işçi
liğinin zamanımıza ulaşabilen en erken tarihli örneği ise, 
Edirne II. B ayazıt Camisi'nin geometrik desenli kapı ka
natlandır. Geometrik kompozisyonlar ilk örneklerden 
başlayarak sedef işçiliğinin yüzyıllar boyunca değişme
yen motifi olmuştur. 16. yüzyılda sarayda sedefldirlann 
atölyesi olduğunu, burada yetişen sedefkar ve mimaria
nn geometri dersi okuduklannı Risale-i Mimariye' den 
öğrenmekteyiz. Aynca Dalgıç Ahmet ve Mehmet Aga 
gibi devrio mimarbaşlarının aynı zamanda sedefkar ol
malan, geometri ile sedefkarlık arasındaki bağlantının 
somut ömeğidir. Fakat Osmanlı sedefkarı repertuvannı 
yalnızca geometrik kompozisyon1arla smırlamamış; çin
temarii, çin bulutu, rumi ve palmet kompozisyonlannın 
girift örneklerini 16. yüzyıldan başlayarak eserlerinde 
başarı ile uygulamıştır. İstanbul Fener Rum Patrikhane
si'nde bulunan patrik tahtı 1538 tarihli olup, fildişi kak
ma küçük vazolardan çıkan bir karanfil ve iki yanındaki 
gül goncalan ile naturalİst bezernenin erken tarihli öme
ğidir. 

16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı sana
tında egemen olan, fakat önceleri oldukça stilize ve çe
şitliliği az çiçeklerin görüldüğü naruralist üslubun örnek-

Şebnem Akalın 
Sanat Tarihçisi (M.A.) 

Resim 1 : Arife tahtı, 17. yy. başı-Topkapı Sarayı Müzesi. 
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leri, 17. yüzyıldan itibaren sedef eserlerde de yaygınlaş
mıştır. Sultan Ahmet Camisi hünkar mahfili kapısındaki 
karanfil motifli bordür, mimari eserlerde görülen natuİa
list üslupta sedef kakma ilk motiftir. Mimarbaşı olması
na karşın "Sedefkar" ünvanı ile anılan Mehmet Ağa'nın, 
yapının sedef işlerine verdiği önem açıkça belli olmakta
dır. Yine Mehmet Ağa'ya atfedilen "Arife tahtı"nda da 
naruralist kararıfilli bezerne görülmektedir. Padişahların 
arife gÜnü tebrikleri kabul ettikleri tahtın, dört sütuna da
yanan kubbesinin içindeki kitabede I. Ahmet'in adı geç
mektedir. Tahtın yüzeyi hiç boşluk bıralalmadan sedef 
ve bağa ile kaplanmış, ayrıca değerli taşlar yerleştiril~ 
miştir. İstanbul Deniz Müzesi koleksiyonunda yer alan 
ve IV. Mehmet'e ait olduğu kabul edilen saltanat kayığı 
da, 17. yüzyıl ilk yarısına ait naruralist üslupta sedef kap
lamanın görüldüğü bir diğer önemli örnektir. Aynı mo
tifleri taşıyan rahle ve sandık gibi küçük eşyalar, natura
list bazernenin 17. yüzyıl Eser-i İstanbul sedef eşyalarda 
moda olduğunun göstergesidir. 

Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundaki sedef 
ve bağa kaplama ahşap kutunun naruralist üsluptaki be
zemeleri de, özellikle IV. Mehmet'in saltanat kayığının 
hünkar köşkünün ku b besi ile yalan benzerlik göstermek
tedir. Kutu 18.3 x 10.8 x 3.3 cm. boyutlarındadikdörtgen 
prizll\a biçimindedir. Üstten geçme kapaklı(*) olup, sür
gülü ön kapağının altına ayna yerleştirilmiştir ve içi çift 
gözlüdür. Ön ve arka yüzü, sedefkaplama bitkisel dekor
lu; zemin, iiitına altın varak yapıştırılmış bağa kaplama

. dır. Pedestal ayaklı ve armudi gövdeli vazodan, simetrik 
olarak yerleştirilmiş sümbül ve nergis çiçekleri çıkmak

tadır. Çerçevesi sedef ve bağa kartuşlardan oluşmaktadır 
ve kemik-pelesenk "hemir" ile sınırlanmıştır. Kutunun 
dört kenan ise kemik-pelesenk kaplama köpek dişi filo
talıdır. Dar yan yüzler ile üst ve alt yüzler, "kaş~·~ deni
len sedef paftalarla bezelidir. Yuvarlak kenarli.altıgen 
paftalar sedef, ara zemin ve ortalarındaki dalgalı kıvrım 
bağadır. İki kademe halinde dışa taşlan profilli üst ve alt 
kenarlar kemiktendir. Uzun kenarların ortalarında, ince
kalın dikey sıralar halinde pelesen k kakmalar vardır. Üst 

Resim 2.: I'{, Mehmed'e ait-saltanat kayığının köşk kısmından 
d~iay, 17: yy. ortası- İstanbul Deniz Müzesi. 

kapak açıldığında içi 1.7 cm. ve 0.8 cm. genişliğinde çift 
gözlüdür. Bir yüzün bitkisel bezemeli sürgülü kapağı çe
IdJdiğinde, altındaki yuvaya yerleştirilmiş ayna çıkmak
tadır. 

Günümüzde bilinen tek ömek.olan bu kutu ile il
gili bilgilere narh defterlerinde rastlanmaktadır. 1640 ta
rihli narh defterinde "üçü bir tahtadan taraklı ayine, dane 
50 akçe; dördü bir tahtadan taraklı ayine, dane 34 akçe" 
kaydı vardır. "Üçü bir tahtadan" iki gözlü aynalı kutunun 
içine tarak ve benzeri eşyaların konulduğu anlaşılmakta
dır. 

Aynalar çeyiz eşyaları arasında önemli yer tut
maktadır. Güvey hediyeleri arasında berber önlüğü, kıy
metli bir us tura ve traş aynası da bulunurdu. Traş aynala
rının çerçeve ve kapakları fildişi, bağa, abanoz, gül, ma
un. zeytin ağacından yapıludı. El aynalarından farkı, açı
lan kapağın arkaya çevrildiğinde ayna ya destek olmasıy
dı. Genç kızın çeyizinde de gümüş, abanoz ya da fildişin
den kıymetli el aynaları ve tildişi tarak bulunurdu. Ya-

Resim 3: Sadberk Hanım Müzesindeki aynalı kutu- 17. yy. 
ilk çeyreği. (Foto. S. Taşkın) 
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şamlarını haremde geçiren Osmanlı kadınlan süslerine 
ve özellikle de saç tuvaletlerine çok önem verirlerdi. En 
büyük eğlencelerinin başında da düğün hamarnı yer alır
dı. Birer sabun gönderilecek davet edilen konukların 
hamam bohçalannın içinde işlemeli havlulan, i pe~ futa, 
gümüş hamam tası, değerli el aynalap ve kese içinde fil-

. dişi taraklar bulunurdu. 17. yüzyılın başlarına ait olan bu 
aynalı kutu da bir genç kızın çeyiz.inde, belki de gelin 
hamamma giden bir bohçada yer almıştı. 

NOT 

(*) Islamic Works of Art, Carpets and Textiles, Sotheby's
Arabesque V, London 15th-16th October 1985, no.300'de üst 
kapak yoktur. Aslına uygun olarak t~amlandığı anlaşılmak
tadır. 
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Resim 4 : Kutunun açık hali. 
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