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ÜZER�NE B�R DE�ERLEND�RME 

ASSESSMENT ON OTTOMAN PERIOD SEALS FOUND IN KAYSERI ETHNOGRAPHY 
MUSEUM 

�erife TAL�•••• 

 

Öz 

 Bu çalı�mada Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan Osmanlı Dönemine ait mühürler 
incelenmi�tir. Mühür kullanımı, Osmanlı kültüründe ayrı bir gelene�i olup manevi bir öneme 
sahiptir. Osmanlı’da mühürcülük sanatı; hat, hakkâklik, bezeme ve kuyumculuk gibi sanatları içeren 
çok güçlü ve zor bir daldır. Hakkâklik Osmanlı toplumunda itibarlı bir meslek olarak kabul 
edilmi�tir. Osmanlı mühürleri; resmi (makam ve kurum), �ahıs (zât), vakıf ve tılsım mühürleri olarak 
kullanım amacına göre gruplandırılmaktadır. Altın, gümü�, bronz, pirinç, bakır gibi madenler ve 
kıymetli ta�lar akik, kanta�ı, ye�im vb. üzerine kazınan mühürler sülüs, ta’lik, nesih, reyhanî, divani 
gibi farklı hatlardaki yazılarla süslenmi�tir. Kırılabilen maden üzerindeki küçücük alanlara özel bir 
istif ve belirli bir üslupta ters olarak kazınan mühürler, iyi bir ustalık, sabır ve emek gerektirmektedir. 
Sabit ya da kırılabilen stilize mühür sapları ve mühürlerin korunması için sedef kakmalı veya gümü� 
i�çili�i ile yapılmı� muhafazalar ile i�lemeli keseler özel i�çilikleri ile sanatın ustalıkla ki�iselle�tirildi�i 
di�er unsurlardır. Mühürlerin yapımında kullanılan malzeme, malzemeler üzerinde dönemin üslup 
özellikleri ile �ekillenen süsleme Osmanlı kültürünün ve mühürcülük sanatının zarif göstergeleridir.  

 Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mühür, Maden, Sanat, Yazı, Süsleme, Hakkâk. 

 

 Abstract 

 In this study, the seals of the Ottoman Period found in Kayseri Ethnography Museum have 
been studied. The use of the seal has a spiritual importance as a separate tradition of the Ottoman 
culture. Glyptic art of the Ottoman Empire is very strong and tough branch containing arts such as 
calligraphy, engraving, ornament and jewelry. Engraving has been recognized as a reputable 
profession in Ottoman society. Ottoman stamps are grouped according to their intended uses as: 
official (authorities and institutions), personal (individual), foundational and talisman seals. The seals 
engraved on mines like gold, silver, bronze, brass, copper, and precious stones like agate, agate, jade 
and etc. were decorated with inscriptions in different lines like sülüs, Talik, naskh, reyhanî, and 
divani. A good skill, patience and effort are required for the seals engraved in reverse by using a 
sequence and certain style on tiny private areas on fragile mine. For the protection of fixed or stylized 
fragile seal stems and seals, housings made of pearl embossment or silver craftsmanship and 
embroidered purses are the other factors which made art masterfully personalized with their special 
workmanship. The material used in the construction of the seals and the ornament on the materials 
shaped with stylistic characteristics of the period are the elegant indicators of the Ottoman culture 
and Glyptic art. 

 Keywords: Ottoman, Seal, Metal, Art, Inscription, Decoration, Engraves. 
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  Farsça lügatlerde görülen mühür kelimesi, Arapçada temhîr ve memhûr (mahtum) 
tarzında galat olarak kullanılmaktadır. Mührün Arapça mukabili hâtem’dir. Aramice ve Arapça 
“hatem” kelimesi mühür ve mühürlü yüzük anlamında olup Sanskrit ve Farsçası mühür 
manasında kullanılmı�tır (Uzunçar�ılı, 1940:496; Uzunçar�ılı, 1959:1). Osmanlıca “Mühr” 
(Develio�lu, 1998: 714) imza kar�ılı�ında olup “Tu�ra ve Damga” (Kürkman, 2010:12-15) 
kelimeleri de mühürle aynı anlamda kullanılan di�er kelimelerdir.  

Mühür, Yakındo�u’da Neolitik Ça�ın ilk tarımcı topluluklarından beri 
kullanılmaktadır. En erken �Ö. 8.bin yıla tarihlenen ta�ların üzerine bilinçli bir �ekilde kazınmı� 
veya oyularak betimlenmi� �ekiller vardır. Bu ta�lar ekonomik, sosyal ve ruhsal birçok i�levi 
olan güçlü objelerdir. Ekonomik i�levi olan baskı mühürler bir topluluk içinde veya dı�ında 
payla�ılan malların denetiminde korunmasında ve tanımlanmasında kullanılmı�tır. Son 
Kalkolitik Ça�da �Ö. 4 bin 500-3. Bin yıllarında Anadolu’da özellikle Yukarı Fırat Havzasında 
De�irmentepe, Hacınebi, Arslantepe, Hassek Höyük ve Nor�untepe’de yapılan arkeolojik 
kazılarda mühürlerin yo�un olarak kullanıldı�ı görülmektedir (Fıandra, 2003:32-34; Erkananl, 
1993:1). Bu dönemlere ait erken mühürlerde genellikle mitolojik kahramanlar, kutsal hayvanlar, 
seromonili motifler en sık i�lenen konular arasındadır.  

Sümerlerle Etilerin mühür kullandıkları bilinmekle (Uzunçar�ılı, 1940: 496; Önal, 
2006:52-67) ve Milattan 450 yıl önce ya�amı� olan ünlü tarihçi Herodot, ilk mühürlü yüzükleri 
Babylon kalıntılarına göre Babilliler’in taktı�ını belirtmektedir. Eski Mısır’da devlet hazinesinin 
muhtemel hırsızlıklara kar�ı mühürlendi�ini söylemektedir. Mısır Piramitlerindeki örnekler ise 
mühürlerin çok daha eskilerde de var oldu�unu göstermektedir (Özbilgen, 1987:6). Do�u 
tarihinde en eski mühür Cem�id’e (Herdotos’un Deiokes’ine) aittir. Mühür do�uda oldu�u gibi 
batıda da bilinmekte ve kullanılmakta idi. Eski Yunan, Roma ve Bizans da mühür itibarlı 
ki�ilere aittir (Hür, 1994:16-17). �lk öncüler Romalılar olmu� Julıa Cesar’ın mührü yüzük 
�eklinde olup üzerinde Venüs’ün resmi vardır. Anahtar ve kilidi tanımayan eski Avrupa 
kavimleri muhafaza edecekleri e�yaların üzerine balmumu ile mühür vururlardı. Batı 
mühürlerinde yazı yerine daha çok resim veya armalar bulunmaktadır (Ku�o�lu, 1983: 32; 
Ku�o�lu, 2009:7; Ku�o�lu, 1994:23-27).   

�slam Uygarlı�ında mühür bir gelenek �eklinde kullanılmı�tır. Hz. Peygamberin (SAV.) 
sa� elinin yüzük parma�ında ta�ıdı�ı üstünde “Muhammed(un) Rasûlullah” yazan gümü� bir 
mührü oldu�u bilinmektedir. Çe�itli ülkelerin hükümdarlarını �slamiyet’e davet için 
gönderdikleri Nâme-i Saâdet’e “Hatem-i Risalet-i” basıyorlardı. Bu mührün içeri�i hakkında 
farklı rivayetler olmakla birlikte bilinen üzerinde Kelime-i �ahadet’in yazılı olmasıdır (Ülker, 
1986: 7; Acar, 1996: 94; Ku�o�lu (�A), 1994: 17-18). Mühür devlet hazinesi olarak peygamberin 
ilk üç halifesine miras olur. Üçüncü halife Hz. Osman mührü bir kuyuya dü�ürür ve mühür 
oradan çıkarılamaz. Daha sonra Hz. Osman “Yaradana ve barı�tırana inanırım” yazan bir 
mühür kullanmı�tır. Dördüncü Halife Hz. Ali’nin mühründe ise “Hükümranlık, gücüne kar�ı 
çıkılamayan, her �eye yeten tek Allah’ındır” yazılıdır. Emevi ve Abbasi halifeleri de 
mühürlerini Allah’ın birli�ine ve peygambere olan inançlarını belirten sözler kazıtarak 
kullanmı�lardır (Hammer, 1999: 11-21).  

�slam kültüründe isim, resmi soy kütükleri üzerinde yer belirleyen ömür boyu 
de�i�meyen bir simge de�ildir. Ki�iyi bazı özellikleriyle tanıtan, ya�arken yenileyip de�i�ebilen 
birer bilgiler toplulu�udur. Bu yüzden mühürlerde �ahsın ismi olmayıp mühürde edebi, dini, 
felsefi yazılarla ki�i tanıtılmı�tır. Bazı mühürlerde ise ait oldu�u �ahsın karakterini, huyunu, 
mesle�ini, mezhebini belirten adeta ki�inin simgesi durumundadır (Perk-Berk, 2001: 134-142). 
�ran devlet adamlarına ait olan mühürlerin çe�itlilik ve de�i�ikli�in fazla olmadı�ı bununla 
birlikte Isfahan’da önemli örneklerin oldu�u görülmektedir (Hammer, 1999: 20-22). 

Eski bir sanat dalı olarak mühür oyma veya mühür kazıma Yunanda “Glyptique” 
sanatıdır. Mühür, bir kurulu�un veya bir ki�inin adının veya unvanının tersine kazındı�ı imza 
yerine geçen küçük bir alettir. Erken dönemlerde, kil, sıva balmumu gibi i�lenebilir malzemeler 
kullanılarak yapılmı�tır (Fıandra 2003: 32). Daha sonra mühürler maden veya kıymetli 
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ta�lardan yapılır bunlar; altın, gümü�, pirinç, bakırdan yapılırken, en makbul olarak, zümrüt, 
firuze, kanta�ı, yaldız ta�ı, âkik, lâpis, lazuli, necef, ye�im, ametist, topaz üzerine kazınmı�tır. 
Halk tarafından gündelik i�lerde kullanılan mühürlerde daha çok sarı pirinç malzeme tercih 
edilmi�tir (Engin, 1994: 35-37). Mühürler erken dönemde birer ziynet e�yası gibi yüzük �eklinde 
parma�a takılarak veya boyuna kolye �eklinde asılarak ta kullanılmı� ya da özel kese ve 
kutularda muhafaza edilmi�tir.  

Türk kültüründe “möhür” adı verilen mühür, damga veya tu�ra kar�ılı�ı olarak tarih 
boyunca kullanılmı�tır. Büyük Selçuklu ve onun devamında Anadolu Selçuklu Döneminde 
özellikle maden üzerindeki kalem i�çilikleri Osmanlı Döneminde kalem ve hat ustaları özgün 
sanat eserleri vermi�tir. Osmanlı mühürcülü�ü ve mühürcüler hakkında ilk bilgileri Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinden ö�renilmektedir (Rado, 1986: 1-4; Ölçer, 1997:1317-1317; Kahraman-
Da�lı, 2003: 580). Bunlar üç gruba ayrılmaktadır (Ku�o�lu, 2009: 12-13; Ülker, 1986: 8; Masaracı, 
2004: 48; Masaracı, 2005: 24; Perk-Berk, 2001: 141; Perk, 2010: 21; Özbilgen, 1987: 17);  

1.si Esnaf-ı Hakkâkân: Pirleri Abdullah Yümnî olup akik-i seylân, piruze ta�ı hâk 
ederlerdi.  

2.si Esnaf-ı Mühürkünân: Pirleri Hz. Osman olup vüzera mühürlerini hâk ederlerdi ve 
çok önemli ustalar yeti�tirmi�lerdir.  

3.sü Esnaf-ı Mühürkünân-ı Sim Heykel: Pirleri Hz. Ükka�e olup gümü� mühür ve tılsım 
mühürleri kazırlardı. 

Mühürlerin Osmanlı sosyal hayatında resmi ve önemli bir yeri vardır. Osmanlı 
sanatında ise bir dal olarak mühürcülük; hat, hakkâklik ve bezeme sanatını içeren çok güçlü ve 
zor bir daldır. �yi bir mühürcü öncellikle iyi bir hattat olması sonra hattı aynı özenle ters olarak 
maden üzerindeki küçük bir alana ustalıkla kazıyabilmesi gerekmektedir Osmanlı tahtına geçen 
her padi�ah ilk olarak kendi adına dört adet “mühr-i hümâyûn” kazdırır. Osmanlı padi�ahının 
ta�ıdı�ı mühre “hatem-i �erif” adı verilmi�tir, bu dörtgen biçimde, yüzük �eklinde ve zümrüt 
ta�lıdır, di�er üç mühür ise altın olup, sadrazam, hasodaba�ı ve harem-i hümâyûn hazinedârı 
kadına verilirdi. Sadrazam bu mühür dı�ında biri resmi di�eri zâti iki mühür daha ta�ırdı 
(Özbilgen, 1987: 9). Osmanlı Padi�ahlarından Sultan I. Mahmud’un mühürcülük sanatıyla 
u�ra�tı�ı ve kazdı�ı mühürlerden elde etti�i paraları ise yardım amaçlı da�ıttı�ı bilinmektedir. 

Osmanlı mühürleri genel olarak üç gruba ayrılmı�tır, bunlar resmi mühürler, �ahıs 
mühürleri ve makam mühürleridir. Bu gruplar kendi içerisinde de alt tiplere ayrılmaktadır 
(Uzunçar�ılı, 1959: 1). Di�er bir grup olarak ise tılsımlar sanat ve bilim olarak önemli bir yer 
tutmaktadır. Mühürler kullanım amacına ve kullanan �ahıslara göre tasnif edilmektedir. 
Osmanlı �mparatorlu�u co�rafyasında mühürlerin kalem olarak �stanbul, Van, Kafkas ve Bosna 
Kalemi gibi farklı tavırlarda sınıflandırılmaktadır. �stanbul kalemi, kamı� kalemle fırçanın 
ahengindeki tavrın maden üzerine incelikli kalınlıklı olarak aktarılmasıdır. Belirgin özelliklerle 
ayrımları yapılabilecek olan bu kalemlerden �stanbul mühürcülükte de �slam dünyasının 
merkezi durumundadır (Ku�o�lu, 2009: 22-29). Osmanlı’da mühürcülük sanatı XVI. yüzyıldan 
itibaren di�er sanat dalları gibi giderek geli�me göstermi�, XVII. yüzyılın sonlarında en ileri 
düzeye ula�mı�tır. Sonraki yüzyıllarda mühürcülükte bazı gerilemeler olmu�sa da XIX. yüzyılın 
ortalarına do�ru bu sanat yeniden canlanmı� ve önemini korumu�tur (Acar, 1996: 96). 

Bir sanatçı olarak mühür kazıyan hakkâklar (kalemkârlık), e�itimli kimseler olup 
tezhip, tezyinat ve edebiyat bilmesi gereken en iyi hattatlardan “me�k” almı�lar, bir hakkâkın 
yanında en az yedi yıl çıraklık yapmaları gerekirdi. Hem hakkâk hem hattat olanlara “zü’l-
cenâ-heyn” (iki kanatlı) denirdi (Özbilgen, 1987: 17). Madeni mühürler çelik kalemle ta� 
mühürler ise elmas uçlu kalemle zemin oyularak kazılırdı. �ki ve üç yüzlü mühürlerin her yüzü 
farklı amaçlar için kullanılmı�tır (Perk-Berk, 2001: 139). Mühürler üzerindeki yazılar, Arap 
alfabesi ile sülüs, ta’lik, rik’a, kûfi, nesih, reyhani ve divani gibi çe�itli hatla hakkedilmi�tir. 
Ayrıca bu hüsn-ü hatlarla güzel ve özlü sözler kazınarak mühür edebiyatı olu�turulmu�tur 
(Tunç-Yeniterzi, 2013: 2633-2650). Osmanlı mühürlerinde daire, kare, dikdörtgen, kö�eleri kesik 
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kare, ojiv, oktagen, beyzi, biti�ik iki baklava, Bekta�i Baltası, arma kalkanı gibi çok farklı 
tiplerde kullanılmı�tır (Özbilgen, 1987: 17). Mühürlerin boyutları en küçük 1.5 cm. ila en büyük 
5.5 cm. çapında sahibinin konumuna ve ekonomisine göre de�i�iklik göstermektedir. 

Osmanlı mühürcülük sanatında kırılabilen sert yüzey üzerinde küçük bir alanda Arap 
harfleriyle özel bir istif ve belirli bir üslupta ters olarak kazınan mühürler, bu sanatın ne kadar 
zor oldu�unu anlatmaktadır. Mühür yapımı ise kısaca, mühür önce bir mengeneye sıkı�tırılır, 
üzeri tesviye edilir. Üstübeçle silindikten sonra kazılacak isim, sa�dan sola ters olarak, kur�un 
kalemle çizilirdi. Sonra çelik bir uçla, yazı sâbit hâle getirilir ve dört kö�e çelik kalemle yazı 
mühüre hakk edilir ve nihâyet mühür tekrar tesfiye edilerek i� biterdi. Tipografik olarak çok 
özel örneklerin bulundu�u bu eserler üzerine rûmî ve hatayî’ler ya da batılı üslupta stilize 
bitkisel süslemelerle bezenmi�tir. Mührün tablasına lale, gül, karanfil gibi çiçek motiflerinin 
dı�ında ki�iye özgü bazı sembollerde i�lenmi�tir. Mühürlerde stilize edilmi� yazı üslubu ile 
süsler yapılarak kalp, çiçek, yemi� biçiminde de kazınmı� bazı örneklerde ise “müsenna” 
denilen do�ru ve ters yönde bir eksene göre simetrik yazılar yazılmı� böylece “veche”ler (insan 
yüzleri) olu�turulmu�tur (Özbilgen, 1987: 17). Üzerindeki istif açısından estetik olan mühürler, 
arka kısımda ba� ve i�aret parmakları ile tutulacak �ekilde incelikle i�lenmi� süslü sapları 
vardır. Sabit ya da kırılabilen mühür sapları da stilize bitki motifleri ile özel bir i�çilikle ki�ilerin 
meslek ve me�replerini yansıtacak biçimde �ekillenmi�tir. Mühürlerin saklandı�ı keseler de 
ki�iye göre ya sedef kakmalı veya gümü� kutularda ya da i�lemeli keseler içine koyarak 
muhafaza etmi�lerdir. 

Tılsımların ta� üzerine ta �S.1-2. yy. ba�layarak büyük bir yaygınlık kazandı�ı 
bilinmektedir (Bohak, 2003: 8-15). Osmanlı mühürleri içerisinde tılsımlarda önemli bir yere 
sahiptir. Tılsımlar, yapım teknikleri, tipleri, yazıların ters kazılması kullanım �ekilleri itibariyle 
mühür, üzerindeki yazı ve �ekiller ile tılsım özellikleri ta�ımaktadır. Mühür esnafı içerisinde 
Esnaf-ı Mühürkünân-ı Sim Heykel grubu bu tür önemli tılsımları �ifa amaçlı mühür biçiminde 
kazırlardı. Bu tip mühürlerin üzerinde farklı istek ve beklentiler için çe�itli dualar bununla 
birlikte sayı ve harflerden olu�an vefkler (Çiftçi, 2011: 74-76), Beduh, altı kollu yıldız (mühr-ü 
Süleyman), Eshab-ı Kehf isimleri ile tılsım amaçlı �ekiller i�lenmi�tir. �lm-i sihr, skolastik ilm-i 
tıb,ilm-i simya (alchimie), ilm-i ahkam-ı nücum (astrologie), ilm-i esami, ilm-i zayirçe, ilm-i vefk 
gibi bilimleri içermektedir (Özbilgen, 1987: 16). Özel i�çiliklerine kar�ın tılsım mühürler 
birbirine benzer olarak üretilmi� üzerinde �ifreleri barındıran gizemli eserlerdir. Bir çe�it muska 
niteli�indeki bu mühürler, mürekkeplenip kâ�ıda basılarak kullanılmı�tır. Tılsımlarda dini 
felsefe çerçevesi içerisinde resim olmaksızın dua ve ayetlerle tılsımlı i�aretlerle kazınmı�tır 
(Perk, 2003: 132-135; Berk, 2003: 132-135).  

 

Katalog No: 1 

Müze Envanter No: 1595/ Foto No: 1 
Tipi:  �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.6 cm. / Yükseklik: 2.7 mm./ A�ırlık: 1.4 gr. 
Malzeme: Akik Ta�ı / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki sabit saplı mührün üzerine serbest olarak “(el)hakim Evvel Halil 

Mısır” ibaresi hakkedilmi�tir. Akik mühür tablanın zemininde ortadan sipiral yaparak çıkan bir 
dal motifi yerle�tirilmi� ve dalın üzeri stilize yapraklar ve çiçeklerle bezenmi�tir. 

 
Katalog No: 2 
 Müze Envanter No: 1596/ Foto No: 2 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.1 cm. / Yükseklik:  2.9 mm./ A�ırlık: 8.2 gr. 
Malzeme: Bronz-Akik Ta�ı / Geli� Tipi: �kramiye 
Tanım: Elips formdaki sabit saplı �ahıs mührünün üzerine serbest olarak“ …Hüseyin 

Murad 1229 (1813)” ibaresi hakkedilmi�tir. Üst kısımda yüzük �eklinde geçirilen akik mühürün 
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tablası üzerinde altı kollu iki yıldız i�lenmi�tir. Mühürün sap kısmı, altta bitkisel motifler 
içerisinden volutler yaparak çıkan üstte lale �eklinde birle�en stilize bir sapla tamamlanmı�tır. 
Ortası dikey �eritlerle kesilen sapın üstüne tek ip deli�i yerle�tirilmi�tir. 

 
Katalog No: 3 
 Müze Envanter No: 1622/ Foto No: 3 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4x1.5 cm. / Yükseklik: 4 mm./ A�ırlık: 1.9 gr. 
Malzeme: Kan ta�ı / Geli� Tipi: �kramiye 
Tanım: Kare formun kö�elerinin kesilmesi ile olu�an sekizgen �ekilli kanta�ı mührün 

tablası üzerine “El Hac Hüseyin Bin Osman 1(2)25 (1810)” ibaresi hakkedilmi�tir. Bir yüzük ka�ı 
oldu�u anla�ılan mühür sadedir. 

 
Katalog No: 4 
 Müze Envanter No: 4363 / Foto No: 4 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü/ Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap:  1.6 cm. / Uzunluk: 5 mm./ A�ırlık:  2.6 gr. 
Malzeme: Bronz-Akik Ta�ı / Geli� Tipi: Satın alma  
Tanım: Kare formun kö�elerinin kesilmesi ile olu�an sekizgen �ekilli akik mühür 

üzerine “…?veralı Murad Ahmed” ibaresi hakkedilmi�tir. Etrafı iki silme ile sınırlanan mühür 
dı�tan bronz bir çerçeve içine oturtulmu� ve yüzeyi altı kollu yıldız ve stilize yaprak motifleri 
ile hareketlendirilmi�tir.   

 
Katalog No: 5 
 Müze Envanter No: 5887/ Foto No:5 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.8 cm. / Yükseklik:  3 mm./ A�ırlık: 12.9 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Daire formundaki sabit saplı tek yüzlü resmi makam mühürünün etrafında 

“Der  Saadet-i Süvari Mekteb-i Sultani” ile daire içine alınan orta kısmına “Müdüriyeti 330 
(1911)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mühürün yassı tutama�ı, sade olup tek ip deliklidir. 

 
Katalog No: 6 
 Müze Envanter No: 6016/ Foto No:6 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.3 cm. / Yükseklik:  2.5 mm./ A�ırlık: 10.0 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Daire formundaki sabit saplı tek yüzlü resmi makam mühürünün yüzeyi  yatay 

olarak iki bölüme ayrılmı� ve orta kısma ayyıldız ve 340-343(1921-1924) tarih ibareleri 
yerle�tirilmi�tir. Müühürün üst kısmına “Kemerek” alt kısma ise “Nufüz Müdürlü�ü” ibaresi 
hakkedilmi�tir. Mührün üç ip delikli sapı gövdeyle birlikte dökülmü� ve stilize a�aç 
�eklindedir. 
 

Katalog No: 7 
 Müze Envanter No: 6017/ Foto No:7 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Uzunluk: 4.8 cm. / Yükseklik: 5.5 mm./ A�ırlık: 23.2 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Yatay dikdörtgen formdaki mühür ortada ta�ırılan kısımlarla “t” �eklinde 

de�erlendirilmi� ve yüzeyinde “Türkiye Cumhuriyeti Gemerek Erkek Mektebi Ba� 
Muallimli�ine Aiddir” ibaresi hakkedilmi�tir. Harekelerle hareketlendirilen mühürün sap kısmı 
sade yukarı do�ru incelmektedir. 
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Katalog No: 8 
 Müze Envanter No: 6269/ Foto No: 8 
Tipi: Resmi Kurum Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.8x5.4 cm. / Yükseklik: 4.7 mm./ A�ırlık: 86.6 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Kö�eleri ovalle�tirilen beyzi formdaki mühürün alt ve orta kısmına “Kayseri 

Dava Vekilleri Cemiyeti 1331(1912)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mühürün üst kısmında el sıkı�an 
tasvir ba�arısız bir �ekilde i�lenmi�tir. Mühürün sap kısmı sade ve yukarı do�ru incelmektedir.  

 
Katalog No: 9 
 Müze Envanter No: 6270/ Foto No: 9 
Tipi: Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 5.6x6.5 cm. / Yükseklik:  2.7 mm./ A�ırlık: 71.5 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Elips formdaki tılsım mührü dik konumlandırılarak üst ve yan kısmları 

dökümlü perdelerle derinlik havası verecek �ekilde sınırlanmı�tır. Mührün ortasına üzeri ve 
yanları bitkisel motiflerle bezenen dikdörtgen �ekilli bir masa yerle�tirilmi�tir. Masanın üzerine 
oturtulmu� �ekilde etrafı silmelerle çerçevelenen kısıma üç bölüm halinde “Besmele Bakara 
Suresi 255. Ayeti yani Ayetel Kürsi1 ile son satırda Enbiya Suresi 107. Ayeti “Ve mâ erselnâke 
illâ rahmeten lil âlemîn2” kazınırken, dört kö�ede ise Ebu Bekir-Ömer-Osman-Ali” ibaresi 
hakkedilmi�tir. Masanın önünde içinden iki yana çıkan yaprak ve çiçeklerle bezenen bir sepet 
yerle�tirilmi�tir. Sepetin ortasına kenger yaprakları ile çerçevelenen “1266 (1849)” tarih ibaresi 
kazılmı�tır. Mühür en dı�ta yandaki bo�lukları dolduran stilize yapraklar ve aralarda 
karanfillerle çelenk havasındaki kompozisyonla tamamlanmı�tır.  

 
Katalog No: 10 
 Müze Envanter No: 6423/ Foto No:10 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.9 cm. / Yükseklik: 3.6 mm./ A�ırlık: 16.3 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. Mühürün üç 

yüzünde sıra ile  “Cevdet 324-Cevdet Ömer 324-Cevdet Hüseyin 324 (1906)” ibaresi 
hakkedilmi�tir. Tabla kısmında sade olan mührün sapı oldukça santkârâne ve ucunda köstek 
halkası mevcuttur. Sapın ortası açık olup üzeri çiçeklerle süslenen bir çelenk motifi �eklinde 
düzenlenmi� ve çiçekler üzerinden yana çıkan volütlerle sap kısmı tamamlanmı�tır.   

 
Katalog No: 11 
 Müze Envanter No: 6434/ Foto No:11 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2x6.2 cm. / Yükseklik: 2.4 mm./ A�ırlık: 19.3 gr. 
Malzeme: Gümü� /Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. Mühürün üç 

yüzünde sıra ile “Hasan Basri 33-Hacı Hasan bin Hüseyin 133-Hacı Hasan bin Hüseyin 133 
(1914)” ibaresi hakkedilmi�tir. Tabla kısmında sade olan mührün sapı delik i�i tekni�inde üçgen 
�ekilde de�erlendirilmi�tir. Mühürün köstek kısmı da delik i�i ile süslenmi� uç kısmına stilize 
yaprak motifi ili�tirilmi� ve hakkak imzası ile tamamlanmı�tır.   

 
Katalog No: 12 
 Müze Envanter No: 71/146-17/ Foto No:12 
Tipi: ?Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
                                                 

1 Ayetin “Velâ Yühıytune Bi�ey’in Min Ilmihi” kısmı eksik yazılmı�tır.  
2 Ayetin Anlamı: “Ey Muhammed! Seni Ancak Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik”. 
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Çap: 2.5 cm./ Yükseklik: 3 mm./ A�ırlık: 14.5 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Daire formundaki sabit tablalı tek yüzlü mühürün yüzeyine serbest olarak 

“Mehmed Hayri Mahmud Ahmed …?” ibaresi hakkedilmi�tir. Mühürün bo� kalan yerlerine 
yıldız ve yaprak motifleri i�lenmi�tir. Mührün üç ip delikli sapı gövdeyle birlikte dökülmü� ve 
stilize a�aç �eklindedir. 
 

Katalog No: 13 
 Müze Envanter No: 72/86-1/ Foto No:13 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü/ Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.4 cm. / Yükseklik:  2.5 mm./ A�ırlık: 6.1 gr. 
Malzeme: Gümü�-Kan ta�ı/ Geli� Tipi: ikramiye ile 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. Kanta�ı 

mühürün üç yüzünde sıra ile “Hasan 29-Abdi Hasan 29-Beduh” ibaresi hakkedilmi�tir. 
Mühürün tablaları yazı dı�ında kalan küçük bo�luklar stilize çiçek yaprak ve karanfillerle 
bezenmi�tir. Mühürün tek ip delikli sapı üç bölüm halinde üste do�ru daralarak sade bir 
�ekilde biçimlenmi�tir.    

 
Katalog No:14  
 Müze Envanter No: 73/675/ Foto No:14 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Osmanlıca (Sülüs)-Latince ve Ermenice 
Çap: 4.1 cm. / Yükseklik:  5 mm./ A�ırlık: 65.7 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın alma 
Tanım: Üçgen formlu mühür üç ayrı dilde kazılmı� bir gayrimüslim Osmanlı �ahıs 

mührüdür. Üçgen mühürün etrafı ve ortasına yerle�tirilen ve bo� bırakılan üçgenin etrafı 
silmelerle çerçevelenmi� ve üçgenin kö�elerine be� kollu yıldızlar ve kollarına üç farklı dilde 
“Sarkis Keshisyan” ibaresi hakkedilmi�tir.  

 
Katalog No: 15 
 Müze Envanter No: 74/124/ Foto No:15 
Tipi: Resmi Mühür / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 4.8x3.8 cm. / Yükseklik: 3.8 mm./ A�ırlık: 36.9 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Sabit tablalı tek yüzlü resmi mühür iki ucu sivri elips formda ele alınmı�tır. 

Mührün etrafı silmelerle çerçevelenmi� ve içteki silme, mührün orta kısmında dalgalı bir hatla 
devam ettirilerek alan ikiye bölünmü�tür. Üst tarafı bo� bırakılan mührün alt kısmı iki satır 
halinde “Abdi Ahmed Ser La�ımcıyan Dergah-ı Ali3 Sene 1228 (1813)” ibaresi hakkedilmi�tir. 
Mührün zemininde stilize yaprak ve çiçek motifleri ile bo�luklar doldurulurken, tablanın sol 
tarafında ufacık harflerin arasına sıkı�tırılan “Hakkı” isimli sanatkarın imzası görülmektedir. 
Mühürün sap kısmı kar�ılıklı yerle�tirilen “C” lerin üstte sivri kemerle birbirne ba�landı�ı zarif 
bir �ekilde tamamlanmı�tır. 

 
Katalog No: 16 
 Müze Envanter No: 74/125/ Foto No: 16 
Tipi: �ahıs (Zât) ve Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.1 cm. / Yükseklik:  3.5 mm./ A�ırlık: 10.8 gr.  
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. �lk yüzde bir 

�ahıs ismi “Safi Ahmed (1)311(1893)”, di�er yüzde 9 kareye bölünen ebced hesabıyla “Beduh”a 
kar�ılık gelen toplamları her taraftan 15’e veren sayı vefki “4-9-2-3-0-7-8-1-6”, üçüncü yüzünde 

                                                 

3 Anlamı: “Kulu Ahmed Dergah-ı Ali La�ımcıyan Ba�ı”  
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ise ortada Mühr-i Süleyman motifinin kollarının uzatılması ile olu�turulan tablonun iç kısmı 
silikken kenarlarda Eshab-ı Kehf isimleri; Yemliha-Makselinâ-Mernû�-Debernû�-�azenu�-
Kefe�tatayyu�-Kıtmir kazınmı�tır. Mühürün sap kısmı stilize edilmi� dörtlü bir gonca �eklinde 
tasarlanmı� ve tek ip deliklidir.  

 
Katalog No: 17 
 Müze Envanter No: 74/508/ Foto No:17 
Tipi: / Yazı Tipi: Talik  
Uzunluk: 4.5 cm. / Yükseklik: 3.6 mm./ A�ırlık: 16.3 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Depodan 
Tanım: Dikdörtgen formdaki mührün yüzeyine tek satır halinde  “Bu ûlema-ı saadet-i 

âlim daim o olsun ?” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün sap kısmı kar�ılıklı yerle�tirilen “C” lerin 
üstte üçgen bir kemerle birbirine ba�lanması ile tamamlanmı�tır. 

 
Katalog No: 18 
 Müze Envanter No: 74/520/ Foto No:18 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Rumca 
Çap: 2 cm. / Yükseklik: 2.9 mm./ A�ırlık: 8.5 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Hediye ile 
Tanım: Daire formundaki sabit saplı tek yüzlü �ahıs mühürünün tablasına dört satır 

halinde serbest olarak “…? 1913” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün üç ip delikli sapı gövdeyle 
birlikte dökülmü� ve stilize a�aç �eklindedir. Sapın uç kısmı kırılmı�tır.  

 
Katalog No: 19 
 Müze Envanter No: 74/1113/ Foto No:19 
Tipi: Tılsım Mühürü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.5 cm. / Yükseklik:  2 mm./ A�ırlık: 2.1 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Daire formundaki tek yüzlü tılsım mührünün etrafı bir silme ile sınırlanmı� ve 

ortasında kare içinde aynı sayılardan olu�an 9 bölümlü bir vefk kazınmı�tır. Ebced hesabı ile 
“Beduh”’a kar�ılık gelen “222-999-444/777-555-333/666-111-888”=15 tüm karelerin toplamı her 
yönden aynı sayıyı vermektedir. Karenin uzatılan kolları ile olu�an çerçeve dı�ında kalan 
kenarlardan birinde be� kollu yıldız ile �ifre �eklindeki harf ve sayılardan olu�an erkam-ı ve 
huruf-ı mukatta i�lenirken di�er üç kenarda ise Eshab-ı Kehf isimleri kazınmı�tır.  
 

Katalog No: 20 
 Müze Envanter No: 74/1118/ Foto No: 20 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.7 cm. / Yükseklik:  2.3 mm./ A�ırlık: 12.5 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formundaki sabit tablalı tek yüzlü resmi makam mühürün yüzeyine dört 

satır halinde serbest olarak güzel bir istifle “Divrigi Fukara-yı? Server Cemiyyeti 1332 (1913)” 
ibaresi kazınmı�tır. Mühürün tutama�ı yassı olup tek ip deli�i kalmı� ve uç kısmı kırılmı�tır.  
 

Katalog No: 21 
 Müze Envanter No: 75/18/ Foto No:21 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 
Çap: 2 cm. / Yükseklik: 3.4 mm./ A�ırlık: 8.6 gr. 
Malzeme: Gümü� / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. �lk yüzde 

“Zinnet  (1)332 (1913)” kazınmı�tır. Mührün di�er yüzünde (Mustafa ?) son yüzde ise bazı 
harfler belli olmakla birlikte tam okunamayacak kadar silinmi�tir. Mühürün tablalarında kalan 
bo�luklar yapraklı dal motifleri ile doldurulmu�tur. Mührün sap kısmı stilize sade bir 
tutamakla sonlanmı�tır. 
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Katalog No: 22 
 Müze Envanter No: 75/20/ Foto No:22 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 
Çap: 0.9 cm. / Yükseklik: 2.4 mm./ A�ırlık: 3.8 gr. 
Malzeme: Gümü� / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formundaki sabit tablalı �ahıs mührü üzerine sahibinin ismi ve tarih 

ibaresi “Hüseyin (1)929 (1929)” kazınmı�tır. Üst kısımda stilize bir dal motifi bulunan mührün 
sapı ortada bir tomurcuk ve etrafına iki kademeli kalp �eklinde yerle�tirilen volütlerle 
tamamlanmı�tır. Stilize bitkisel sap kısmı üstte ba�lanmı� havasında ve tek ip deliklidir.  

 
Katalog No: 23 
 Müze Envanter No: 75/115/ Foto No: 23 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik-Sülüs 
Çap: 2 cm./ Yükseklik: 3.4 mm./ A�ırlık: 11.5 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. �lk yüzde 

üslupla�tırılarak imza �eklinde zemin kazılarak yazı kabartma olarak sülüs hatla “Cezmi”, 
ikinci yüzde yine “Cezmi (1)340 (1921)” son yüzde ise talik hatla “�emseddin Bin Cezmi Server 
(1)340 (1921)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün sap kısmı stilize bitkisel �ekilde Ka.No:22’ye 
benzer �ekilde ele alınmı�tır. 

 
Katalog No: 24 
 Müze Envanter No: 75/212/ Foto No:24 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Celi Divani 
Çap: 1.9 cm. / Yükseklik: 3.4 mm./ A�ırlık: 10.02 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. �lk yüzde 

“Mustafa Saffet 311” di�er yüz iki bölüm halinde olup üstte yazı kabartma altta ise kazıma 
tekni�inde “Mustafa (1)311 (1893)-Saffet (1)311 (1893)” ve son yüzde ise tüm tablayı dolduracak 
�ekilde “Mustafa Saffet bin A(sar)? 1311 (1893)” ibareleri hakkedilmi�tir. Bu yüzde ayrıca ufacık 
harflarle “Hakkı” olarak hakkak imzası yer almaktadır. Mührün sap kısmı volütlerin 
birle�mesinden olu�an stilize bir lale �eklinde tamamlanmı�tır.  
 

Katalog No: 25 
 Müze Envanter No: 75/213/ Foto No:25 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ermenice 
Çap: 1.2 cm. / Yükseklik: 2.6 mm./ A�ırlık: 6.2 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Kare formun kö�elerinin kesilmesi ile olu�an sekizgen �ekilli sabit tablalı �ahıs 

mührünün yüzüne düz satırlar halinde “..?” ibaresi hakkedilmi�tir. Etrafı silmelerle sınırlanan 
mühürün zemininde bo� kalan kısımlar küçük stilize lale, karanfil ve yapraklar kazınmı�tır.  

 
Katalog No: 26 
 Müze Envanter No: 75/413/ Foto No:26 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.8 cm. / Yükseklik:  5.2 mm./ A�ırlık: 2.8 gr. 
Malzeme: Kanta�ı / Geli� Tipi:  
Tanım: Elips formdaki �ahıs mührünün üzerinde serbest olarak “Haza �smail Esseyid 

Bin Hüseyin” ibaresi hakkedilmi�tir. Kanta�ı mühürün zemini orta kısımdan sipiral yaparak 
çıkan bir dal motifi yerle�tirilmi� ve dalın üzeri stilize yaprak ve çiçeklerle bezenmi�tir.  
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Katalog No: 27 
 Müze Envanter No: 75/424/ Foto No: 27 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.8x1.4 cm. / Yükseklik:  2.6 mm./ A�ırlık: 8.4 gr. 
Malzeme: Gümü�-Akik / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Mühür yüzü�ün elips �eklindeki akik ka�ında iki satır halinde  “…?.ralı 

Süleyman” ibaresi hakkedilmi�tir. Yüzü�ün üzerine açılan yuvaya yerle�tirilen akik mühürün 
metalinde baklava motifleri i�lenmi�tir. 

 
Katalog No: 28 
 Müze Envanter No: 75/517/ Foto No: 28 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.9 cm. / Yükseklik:  3.5 mm./ A�ırlık: 16.1 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü kırma saplı resmi kurum mührünün merkezine 

yuvarlak bir çerçeve içerisinde “Kayseri Belediyesi” bu çerçevenin etrafında kalan ve iki 
bölüme ayrılan alana ise “Tahsil ve �cra Memurlu�u (1)340 (1921)” ibareleri hakkedilmi�tir. 
Zeminde çok küçük olarak “Fehmi” isimli hakkak imzası bulunurken, mührün sapı yukarı 
do�ru daralan stilize çam a�acına benzer �ekilde tasarlanmı�tır. Tek ip delikli tutama�ı gövdeye 
tutturulmu�tur.   

 
Katalog No: 29 
 Müze Envanter No: 75/518/ Foto No: 29 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.7 cm. / Yükseklik: 3.9 mm./ A�ırlık: 17.7 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü kırma saplı resmi makam  mührünün ortasında ay-

yıldız  i�lenirken etrafına ise “Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Belediyesi Evlenme Memurlu�u 
1926-1339” ibaresi hakkedilmi�tir. Dı� ve orta kısımda silmelerle çerçevelenen mühürün sapı 
stilize çam a�acına �ekilde olup tek ip delikli sapı gövdeye tutturulmu�tur. 

 
Katalog No: 30 
 Müze Envanter No: 75/922/ Foto No: 30 
Tipi: Resmi Kurum Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.1 cm. / Yükseklik: 3.1 mm./ A�ırlık:15.6 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Hediye ile 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı resmi makam mührünün yüzeyinde 

serbest olarak “Kayseri �btida-i Mahkemesi (Zinan-ı) Evlası (1)314 (1896)” ibaresi kazınmı�tır. 
Sa� alt kısımda ise “Fehmi” isimli hakkakın çok küçük olarak imzası bulunmaktadır. Yazı 
dı�ında herhangi bir bezemesi olmayan mührün sapında bazı tahribatlar vardır. 

 
Katalog No: 31 
 Müze Envanter No: 76/418/ Foto No:31 
Tipi: Resmi Kurum Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 2.7 cm. / Yükseklik:  3.5 mm./ A�ırlık: 18.7 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı resmi kurum mührünün üzerine altı satır 

halinde serbest olarak “�ncesu Kazası A�nam ve A�ar Toprak Serkatibi (1)301 (1881)” ibaresi 
kazınmı�tır. Mührün sapı stilize a�aç �eklinde gövdeyle birlikte dökülmü�tür.    

 
Katalog No: 32 
 Müze Envanter No: 77/427/ Foto No:32 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Celi Divani 
Çap: 1.6 cm. / Yükseklik:  3.5 mm./ A�ırlık: 5.4 gr. 
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Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü kırma saplı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Hafız (Cabir) 39” ismi ve tarih ibaresi hakkedilmi�tir. Mühürde yazı dı�ında herhangi bir 
bezeme yoktur. Sapı yuvarlak çiçek �eklinde tasarlanmı� ve gövdeye tutturulmu�. 
 

Katalog No: 33 
 Müze Envanter No: 77/506/ Foto No: 33 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik  
Çap: 2.3 cm. / Yükseklik: 2.6 mm./ A�ırlık: 7.8 gr. 
Malzeme: Gümü�-Akik / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Elips formdaki mühür yüzü�ün akik ka�ında iki satır halinde  “Asım Bin 

Süleyman” ibaresi hakkedilmi�tir. Yüzü�ün üzerine açılan yuvaya yerle�tirilen akik mühürün 
zemini kıvrık dallar, stilize yaprak ve çiçeklerle bezenmi�tir.  

 
Katalog No: 34 
 Müze Envanter No: 77/703/ Foto No: 34 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.1x1.9 cm. / Yükseklik: 2.4 mm./ A�ırlık: 7.9 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam  mührünün yüzeyinde serbest 

olarak “Kar’ye-i ..Muhtar-ı Evveldir Hüseyin 1231 (1815)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün 
zemininde kalan bo�luklar ufak stilize bitki motifleri ile doldurulmu�tur. Mührün üç ip delikli 
sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 35 
 Müze Envanter No: 77/710/ Foto No:35 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.1x1.9 cm. / Yükseklik: 3 mm./ A�ırlık: 10.2 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam  mührünün yüzeyinde serbest 

olarak “Kar’ye-i Hunat �mamıdır 1266 (1849)” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade mühürün üç ip 
delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 36 
 Müze Envanter No: 77/714/ Foto No:36 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.9x2 cm. / Yükseklik:  2.4 mm./ A�ırlık: 6.2 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam  mührünün yüzeyinde serbest 

olarak “Kar’ye-i Sakaltutan �mamdır (1)333/(1914)” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade mühürün üç ip 
delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 37 
 Müze Envanter No: 77/715/ Foto No: 37 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.0x1.9 cm. / Yükseklik:  2.5 mm./ A�ırlık: 10.8 gr. 
Malzeme: Bakır / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı resmi makam mührünün yüzeyinde 

serbest olarak “Karye-i Çoraklı Muhtar-ı Evveldir (1)258 (1842)” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade 
mühürün üç ip delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 38 
 Müze Envanter No: 77/720/ Foto No: 38 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
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Çap: 2.0.1x19.7 cm. / Yükseklik: 2.5 mm./ A�ırlık: 8.8 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam mührünün yüzeyinde serbest 

olarak “Kar’ye-i Sakaltutan Muhtar-ı Evvel (1)306 (1888)” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade mühürün 
üç ip delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 39 
 Müze Envanter No: 77/726/ Foto No: 39 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.9x2.0 cm. / Yükseklik: 2.2 mm./ A�ırlık: 11.7 gr. 
Malzeme: Bakır / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam mührünün yüzeyinde serbest 

olarak “Kar’ye-i Muhtar-ı Evveldir �eyh Burak?” (tarihsiz) ibaresi hakkedilmi�tir. Sade 
mühürün üç ip delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 40 
 Müze Envanter No: 77/729/ Foto No: 40 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2.2x2.6 cm. / Yükseklik: 3 mm./ A�ırlık: 9.2 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı makam  mührünün yüzeyinde serbest 

olarak talik hatla “Kar’ye-i Sosun �mamıdır 1325 (1907)” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade mühürün 
üç ip delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte dökülmü�tür. 

 
Katalog No: 41 
 Müze Envanter No: 77/732/ Foto No: 41 
Tipi: Resmi Makam Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.9x2.1 cm. / Yükseklik: 2.8 mm / A�ırlık: 9.0 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formundaki tek yüzlü sabit saplı makam mührünün yüzeyinde serbest 

olarak talik hatla “Kar’ye-i Mardin? Muhtar-ı Evveldir 1322 (1904)” ibaresi hakkedilmi�tir. 
Mührün sa� alt kısımda “Hakkı” olarak hakkakın imzası bulunurken sol kısımda ise küçük bir 
dal motifi i�lenmi�tir. Mühürün üç ip delikli sapı stilize a�aç �eklinde ve gövdeyle birlikte 
dökülmü�tür.  

 
Katalog No: 42 
 Müze Envanter No: 78/90/ Foto No: 42 
Tipi: Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 5 cm. / Yükseklik:  3.1 mm./ A�ırlık: 71.5 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü tılsım mührün etrafı bir silme ile çerçevelenmi� ve 

yüzeyine dokuz satır halinde Sekine Duası olarak bilinen “Besmele, ikinci satırda Allahu 
..ba’de…, üçüncü satırda erkam ve huruf-ı mukatta, dördüncü satırdalâ Allahu La ilâhe illâ hû, 
rabbul ar�il kerîm.sekene eyyühel vaciu lillezi (ezine) sekene ila ..fezallin la vela ala sihr, son üç 
satırda En’am Suresi 13. Ayeti4 “Ve lehu mâ sekene fîl leyli ven nehâri ve huves semîul alim” 
hakkedilmi�tir. Mührün sapı gövdeyle birlikte dökülmü� ve sabittir.    

 
Katalog No: 43 
 Müze Envanter No: 84/382/ Foto No: 43 
Tipi: Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Talik 

                                                 

4 Ayetin Anlamı: “Gece ve Gündüzde Barınan Her �ey O’nundur. O Hakkıyla ��itendir, Hakkıyla Bilendir.” 
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Çap: 5 cm. / Yükseklik:  3 mm./ A�ırlık: 70.1 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Hibe ile 
Tanım: Daire formundaki tılsım mührünün etrafı bir bordürle çerçevelenmi� ve içerisi 

küçük yuvarlak oyuklarla doldurulmu�tur. Mührün yüzeyine düz silmelerle yedi satır halinde 
Besmele ile ba�layan �sm-i Azam Duası “Allâhümme innî es’elüke bi enneke entallâhü lâ ilâhe 
illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled velem yekun lehû kufuven 
ehad elhamdu lilahillezi lem yezul..vellezi Bismillah 12 Ahrac 28 (1228/1813)” hakkedilmi�tir. 
Sapı demir olup dövme tekni�i ile imal edilerek döküm gövdeye kur�unla sabitlenmi�tir. 
Sapının uç kısmı kırılmı�tır.  

 
Katalog No: 44 
 Müze Envanter No: 87/477 Foto No: 44 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.3 cm. / Yükseklik:  2.7 mm./ A�ırlık: 3.5 gr. 
Malzeme: Gümü�-Akik / Geli� Tipi: Satın Alma   
Tanım: Elips formdaki mühür yüzü�ün akik ka�ında iki satır halinde  “Abdi Hayri” 

ibaresi hakkedilmi�tir. Yüzü�ün üzerine açılan yuvaya yerle�tirilen akik mühürün iç kısmı 
küçük dallar ve stilize yapraklarla hareketlendirilmi�tir. 

 
Katalog No: 45 
Müze Envanter No: 88/80/ / Foto No: 45 
Tipi: Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik  
Çap: 2.9 cm. / Yükseklik:  1.2 mm./ A�ırlık: 12.5 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Müsadere ile 
Tanım: Daire formdaki sabit tablalı tek yüzlü tılsım mührünün ortasında kare bir 

çerçeve ol�turulmu� ve bunun dı� kenarlarına büyükten küçü�e do�ru azalan sayılardan olu�an 
erkam-ı mukatta “8-7-6-5-4-3-2-1” de�i�tirilerek kazınmı�tır. Kare çerçevenin iç kısmı altta “V” 
�eklinde tekrar bölünerek kö�eler ikili sayılarla iç kö�elerde ise altı kollu yıldız ve �ifre 
niteli�indeki motifle dolgulanmı�tır. Mührün asıl merkezinde ise huruf-ı mukatta “(Elif Lam 
Mim) ve Arz” ibaresi ile yatay ve dikey çizgiler yerle�tirilmi�tir. Mührün sapı gövdeyle birlikte 
dökülmü� ve sabittir. 

 
Katalog No: 46 
 Müze Envanter No: 88/84/ Foto No: 46 
Tipi: ?/ Yazı Tipi: ? 
Çap: 2.2 cm. / Yükseklik:  2.3 mm./ A�ırlık: 12.2 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Müsadere ile 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit saplı mührün üzerinde stilize edilerek “A. H5 ve 

V” harflerinin iç içe geçirilerek bir arma �eklinde kabartma olarak hakkedilmi�tir. Bu mühür 
tam olarak tanımlanamamı�tır. 

 
Katalog No: 47 
 Müze Envanter No: 89/74 Foto No: 47 
Tipi: Tılsım Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 8.5 cm. / Yükseklik:  5 mm./ A�ırlık: 90.1 gr. 
Malzeme: Bronz / Geli� Tipi: Satın Alma 
Tanım: Daire formdaki sabit tablalı tek yüzlü tılsım mührünün etrafı bir bordürle 

çerçevelenmi� ve içerisi birbirini takip eden zikzaklarla hareketlendirilmi�tir. Mührün yüzeyine 
çift hatla olu�turulan Mühr-i Süleyman motifi yerle�tirilmi�tir. 6 kollu yıldızın içerisinde 
“Allahümme ..ve hasede beni …elhamdü..? dı� kollarının içerisinde Huruf-ı mukatta ve çizgisel 

                                                 

5 A.H. harfleri Uzunçar�ılı tarafından (1959) tarihli yayınında, bir marka olarak de�erlendirilmi�tir.  
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insan ve hayvan biçimine benzer �ekillere yer verilmi�tir. Mührün sapı gövdeyle birlikte 
dökülmü� ve sabittir.    

 
Katalog No: 48 
 Müze Envanter No: 89/172/ Foto No: 48 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4 cm. / Yükseklik:  2.1 mm./ A�ırlık: 7.3 gr. 
Malzeme: Gümü� / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: Elips formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Bekir Sıdkı 1273 (1856)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün yüzeyindeki bo�luklar stilize edilmi� 
üç farklı çiçek motifi ve yapraklarla bezenmi�tir. Mührün sapı fiyonkların saç örgüsü biçiminde 
örülmesi ile olu�turulmu� ve tek ip deliklidir.  

 
Katalog No: 49 
 Müze Envanter No: 90/7/ Foto No: 49 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü/ Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 2 cm. / Uzunluk:  7.5 cm. / A�ırlık: 18.3 gr. 
Malzeme: Gümü� / Geli� Tipi: Satın Alma  
Tanım: �ki yüzlü döner tablalı mühür muhafazası ve kulpu ile birlikte üç bölümden 

olu�maktadır.  Mührün tablası elips formda olup bir yüzü bo� di�er yüzüne ise iki bölüm 
halinde “Beduh-Dervi� Muhyiddin 313(1895-1896)” ibareleri hakkedilmi�tir. Mührün alt 
kısmında küçük bir yere usta imzası sıkı�tırılmı�tır. Mühürün ikinci bölümü yani muhafazası 
armudi biçimli olup iki yüzüde savatlı gümü� i�çili�i ile bezenmi�tir. Muhafazanın bir yüzünde 
tu�ra di�er yüzünde ise stilize çiçek ve yapraklardan olu�an bitkisel bir kompozisyon yer 
almaktadır. Mührün halka ile ba�lı kulpu da iki yüzü aynı özellikteki i�çilikle süslenmi�tir.   

 
Katalog No: 50 
 Müze Envanter No: 90/3055/ Foto No: 50 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 
Çap: 2.1 cm. / Uzunluk:  3.5 cm./ A�ırlık: 12.5 gr. 
Malzeme: Fakfon / Geli� Tipi: Hibe ile  
Tanım: Üç yüzlü döner tablalı  �ahıs mührünün tüm yüzleri kazınmı�tır. Mühürün iki 

yüzü aynı di�er üçüncü yüzü farklı olarak “Esseyid Mehmed Bin Kazım Lütfu 222 (1808)-Ya el? 
Hafız Kazım Eminindir 22- Ya el? Nuri Hafız Kazım Eminindir 22” ibareleri hakkedilmi�tir. 
Mühürün sap kısmı, altta bitkisel motifler içerisinden volutler yaparak çıkan üstte lale �eklinde 
birle�en stilize bir sapla tamamlanmı�tır. Ortası dikey �eritlerle kesilen sapın üstüne tek ip 
deli�i yerle�tirilmi�tir. 

 
Katalog No: 51 
 Müze Envanter No: 2011/53/ Foto No: 51 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.48 cm. / Yükseklik: 2.3 mm./ A�ırlık: 3.9 gr. 
Malzeme: Gümü� / Geli� Tipi: Depodan 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Esseyid Elhacı Muhammed (1)309 (1891)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün zemininde solda 
hakkak imzası görülürken kalan bo�luklar stilize çiçek ve yapraklarla bezenmi�tir. Mühürün 
tek ip delikli sapı sade ve yukarı do�ru incelmektedir. 

 
Katalog No: 52 
 Müze Envanter No: 2011/54/ Foto No: 52 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Celi Divani 
Çap: 1.03 cm. / Yükseklik:  2.2 mm./ A�ırlık: 3.7 gr. 
Malzeme: Bronz/ Geli� Tipi: Depodan 
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Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 
ortasına “Mustafa 1291/(1875) kenarda ise çerçeve �eklinde Esseyid” ibaresi hakkedilmi�tir. 
Ortaya istif edilen yazının iki yanına kar�ılıklı simetrik olarak stilize karanfil motifleri 
i�lenmi�itir. Mührün yuvarlak tek ip delikli sapı ortada baklava dilimi �eklinde ele alınmı�tır.  

 
Katalog No: 53 
 Müze Envanter No: 2011/233/ Foto No:53 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Celi Divani 
Çap: 1.5 cm. / Yükseklik:  2.3 mm./ A�ırlık: 4 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Depodan  
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

orta kısıma “Mehmed 1305 (1887)” ibaresi hakkedilmi�tir. �simle aynı eksene stilize bir dal 
motifi yerle�tirilmi�tir. Mührün tek ip delikli yassı sapı sade ve ovaldir.  

 
Katalog No: 54 
 Müze Envanter No: 2011/234/ Foto No: 54 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4 cm. / Yükseklik:  2.5 mm./ A�ırlık: 3.9 gr. 
Malzeme: Pirinç/ Geli� Tipi: Depodan  
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

orta kısıma “Seyyid Hamdi 1309 (1891)” ibaresi hakkedilmi�tir. Seyyid’le bir çerçeve 
olu�turulmaya çalı�ılmı� yazı dı�ında sadedir. Mührün tek ip delikli yassı sapı sade ve ovaldir. 
 

Katalog No: 55 
 Müze Envanter No: 2011/235/ Foto No: 55 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4 cm. / Yükseklik: 2.5 mm./ A�ırlık: 5.7 gr. 
Malzeme:Pirinç / Geli� Tipi: Depodan 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Hacı Kadın 87” ibaresi hakkedilmi�tir. Sade mührün tek ip delikli sapı geometrik bir �ekilde 
tasarlanmı�tır. 

 
Katalog No: 56 
 Müze Envanter No: 2011/236/ Foto No: 56 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.6 cm. / Yükseklik: 2.4 mm./ A�ırlık: 4.4 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Depodan  
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Emine (1)309 (1891)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün zemine isimle aynı eksene stilize bir dal 
motifi i�lenmi�tir. Mührün tek ip delikli sapı yukarı do�ru daralarak örgü �eklinde 
tasarlanmı�tır.   
 

Katalog No: 57 
 Müze Envanter No: 2011/237/ Foto No: 57 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4 cm. / Yükseklik: 2.3 mm./ A�ırlık: 3.4 gr. 
Malzeme: Pirinç/ Geli� Tipi: Depodan 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Emin (1)306 (1888)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün zemine isimle aynı eksene stilize küçük bir 
dal motifi i�lenmi�tir. Mührün tek ip delikli sapı ortada baklava dilimi �eklinde tasarlanmı�tır. 
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Katalog No: 58 
 Müze Envanter No: 2011/238 / Foto No: 58 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 
Çap: 1.5 cm. / Yükseklik: 2.4 mm./ A�ırlık: 3.6 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Depodan  
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Safi(ye) (1)337 (1918)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün zemine isimle aynı eksene stilize bir dal 
motifi i�lenmi�tir. Mührün tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 
 

Katalog No: 59 
 Müze Envanter No: 2011/239/ Foto No: 59 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.4 cm. / Yükseklik:  2.2 mm./ A�ırlık: 3.4 gr. 
Malzeme: Pirinç/ Geli� Tipi: Depodan 
Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 

“Isa Mehmed (1)292 (1875)” ibaresi hakkedilmi�tir. Mühürün zeminine isimle aynı eksene ve 
aralara stilize küçük bir dal motifi yerle�tirilmi�tir. Mührün sapı üç ip delikli sapı oval �ekilde 
tasarlanmı�tır. 

 
Katalog No: 60 
 Müze Envanter No: 2011/240/ Foto No: 60 
Tipi: �ahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Ta’lik 
Çap: 1.5 cm. / Yükseklik: 2.3 mm./ A�ırlık: 4.4 gr. 
Malzeme: Pirinç / Geli� Tipi: Depodan 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı �ahıs mührünün yüzeyinde serbest olarak 
“Haza Bin �brahim 28” ibaresi hakkedilmi�tir. Mührün zeminide kalan bo�luklara stilize küçük 
dal motifleri yerle�tirilmi�tir. Mührün üç ip delikli sapı gövdeyle birlikte dökülmü�tür. 

De�erlendirme 

Bu çalı�mada, Kayseri Etno�rafya Müzesi’nde yer alan Osmanlı dönemine ait 
mühürlerin tümü incelenmi� ve farklı tip ve özellikte fikir verecek 60 örnek bu makaleye 
alınarak de�erlendirilmeye çalı�ılmı�tır. �ncelenen bu mühürlerin 336’ü �ahıs mührü, 197’si 
resmi kurum ve makam mührü 68’sı da tılsım mührüdür. Mühürler arasında yer alan tek 
mühür ise tam olarak tanımlanamamı�tır. Osmanlı Dönemine ait mühürlerin 44’ünün üzerinde 
tarih bulunurken 15’inde9 ise tarih ibaresi yoktur. Mühür sahibine saygı yada sanatkarın 
mütevazili�inden sadece 910 mühürde hakkak imzası görülmektedir. Osmanlı dönemine ait 
mühürlerle kar�ıla�tırma yapmak amaçlı Cumhuriyet Dönemine ait tek örnekte çalı�maya dahil 
edilmi�tir.  

Maden sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olan mühürler resmi (kurum ve makam), 
�ahıs ve tılsımlar olarak ba�lıca 3 grupta de�erlendirilmi�tir. Devlet i�lerinde kullanılan resmi 
mühürlere, ait oldukları kurum ve makamların adları ile tarihler yazılmı�tır. Resmi mühürler 
arasında en özellikli örnek yakla�ık 5 cm. çapındaki Osmanlı �mparatorlu�u La�ımcı Ba�ısına 
ait olan mühürdür (Kat.No:15). Resmi mühürün yüzeyi iki kısma ayrılarak üst kısımı bo� 
bırakılmı�tır, mühürün bu �ekilde yarım basılarak kullanılması Sadrazam ve vezirlere kar�ı 
saygı göstermek amacını ta�ımaktadır (Özbilgen, 1987:10). Resmi makam ve kurum mühürleri 
arasında Kayseri’nin yanısıra Sivas çevresine ait örneklerde yer almaktadır. �ahsın imzası 

                                                 

6Katalog:1,2,3,4,10,11,13,14,16,18,21,22,23,24,25,26,27,32,33,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. 
7 Katalog:5,6,7,8,12,15,,20,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41. 
8 Katalog:9,19,42,43,45,47. 
9 Katalog:1,4,7,12,14,17,19,25,26,27,33,39,42,44,46. 
10 Katalog:11,15,23,24,28,30,41,49,51. 
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yerine kullanılan �ahıs (zâti) mühürleri XVIII. yüzyıldan sonra sadece sahibinin ismi �eklinde 
veya kendi ismi ile birlikte babasının da isminin yazıldı�ı örneklerdir. Farklı hatlarda özgün bir 
�ekilde istiflenen bu mühürlerin üzerinde tarih ibareleri ile birlikte bo�luklar döneme özgü 
stilize çiçeklerle hareketlendirilmi�tir. �ahıs mühürleri di�er gruplar arasında ki�inin zevkine ve 
ekonomisine göre �ekillenen ve i�çilik olarak en sanatkar olan mühürlerdir. Bu örnekler 
arasında (Kat.No:10,11,13,16,23,24,32,48,49,50) nolu mühürler, tablalarının üzerindeki küçük 
stilize yaprak ve çiçekler zengin hatlarla yazılan istifler, sap ve köstek kısımlarındaki bitkisel 
süslemeleri ile döneme özgü üsluplarla �ekillenmi�tir. Bazı mühürlerde ki�inin adı ile unvanı ve 
babasının adının yanı sıra ço�unda, künyeyle uyumlu bir dizeye, bir dua veya özlü bir söze de 
yer verilmi�tir. Mühürler arasında kısa bir dua metninin oldu�u tek örnek bulunmaktadır 
(Kat.No:17). �ahıs mühürleri üzerinde ayrıca Esseyid, Seyyid, El-Hac, Hafız gibi ünvanlar yer 
almaktadır. Bu mühürler içerisinde özellikle çift veya üç yüzlü mühürlerin bir yüzüne kazınan 
Beduh ibaresi (Kat.No:13,16,19,49) tılsım amaçlı kullanılmı�tır. �ahıs mühürleri arasında 
(Kat.No: 14, 18, 25) üç örnek Müslüman olmayan Osmanlı tebasında bulunan gayri müslimlere 
ait �ahıs mühürleridir. Bu mühürler ya kendi alfabeleriyle ya Osmanlıca olarak yazılmı�tır, 
birlikte çift dilli olarak hakedilmi� örneklerde mevcuttur. Mühür kullanımı azınlıklar tarafından 
da benimsenip ortak bir kültürü payla�tıklarını göstermesi bakımından önemlidir.  

Mühürler içerisinde önemli bir yere sahip olan tılsımlar, üzerindeki yazılan ve 
çizilenlerle ifade ettikleri kadar aslında söylemedikleri, gizledikleri kadar özeldirler. �ncelenen 
mühürler arasında yer alan tılsımlar, di�er gruplardaki mühürlere göre boyut olarak daha 
büyük tutulmu�tur. Tılsım mühürler çok farklı �ekillerde biçimlenmesine ra�men inceledi�imiz 
örneklerden 5’i daire tek örnek de elips formdadır. 6 adet tılsım mühür üzerine kazılan dualar 
arasında Ayetel Kürsi, Enbiya Suresi, En’am Suresi, �smi Azam Duası, Sekine Duası, Beduh’a 
kar�ılık gelen sayı vefkleri, rakam vefkleri, Mühr-i Süleyman (Çam, 1993:207-230; Pala, 2006: 
524-526), Dört Halife isimleri, Eshab-ı Kehf isimleri, be� kollu yıldız (Lunde, 2009: 44-45) 
bunlardan bazılarıdır. Hangi istek ve beklentileri kar�ılamak hangi derde çare aranmak için bu 
tılsımlar kazınmı� tam olarak anla�ılamasa da sayı ve harflerle olu�turulan vefkler mührü 
kazıtan ve kazıyan hakkâk arasında kalan gizli bilimsel bir gerçektir.  

Mühürler tip olarak genellikle tek yüzlü sabit veya kırma saplıdır. Döner tablalı çift 
yüzlü (Kat.No:49) yada üç yüzlü mühürler (Kat.No:10,11,13,16,21,23,24,50) ise yaygın olarak 
kullanılan di�er tipi olu�turmaktadır. Çift veya üç yüzlü mühürler sahibinin farklı amaçlarda 
kullanılmı için tasarlanmı�tır. Bazan bir yüzü bo� bırakılmı� bazan tüm yüzleri kazınmı�tır, bu 
yüzlerden birinde Beduh kelimesi olmazsa olmazlar arasında yerini almı�tır. Di�er bir tip ise 
yüzük �eklindeki mühürlerdir, farklı alt tiplerde ele alınan bu mühürlerden gümü�ten, akik 
ka�lı sadece üç örnek incelenmi�tir. Yüzük mühürlerde kullanılan malzeme ve de�erli ta�lar 
ki�inin ekonomisi ve sosyal konumuna göre de�i�mektedir. Mühürlerin baskı yüzleri form 
itibarı ile elips, daire, kare, dikdörtgen, sekizgen ve beyzi �ekillerde ele alınmı�tır. Mühürler 
içerisinde elips form en çok tercih edilirken dikdörtgen form incelenen örnekler arasında en az 
tercih edilmi�tir. Bu mühürler boyut olarak en küçük 1 cm. çapından ba�layarak genellikle 1.5-3 
cm.olarak de�erlendirilmi�tir. Mühürler içerisinde en büyük boyut ise tılsım mühürlerde 8.5 
cm. kadar çıkmaktadır.    

Osmanlı dönemine ait mühürler üzerinde yazı, içeri�i ve karakteri ile �üphesiz en 
önemli unsurdur. Bu mühürlerdeki yazılar; 40’ı ta’lik, 11’i sülüs, 4’ü divani hatla ve di�er 
örneklerde azınlıkların kendi alfabeleri ile kazınmı�tır. Bu mühürleri sahiplerine aitle�tiren 
yazılar kimi zaman mühürlere çerçeve olmu� kimi zamanda farklı istifleri ile bir figür olarak 
biçimlenmi�tir (Kat.No:23). Dönemin en güzel hatları ile küçücük alanlara ters kazınan yazılar 
istif ve üslupları ile özel bir yere sahipken hakkakların ufacık harflerle küçücük yerlere 
sıkı�tıtdıkları imzaları mütevaziliklerinin en güzel göstergesi olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 
Mühürler; 21’pirinç, 21’bronz, 10’u gümü�, 2’si bakır, 1’i fakfon gibi maden kullanılırken, 
kıymetli ta�lardan ise 3’ü kanta�ı ve 2’si akik malzeme kullanılmı�tır. Bu madenler arasında 
altın olmayıp gümü�-akik veya bronz akik veya kanta�ı �eklinde iki malzeme birarada tercih 
edilerek kullanılmı�tır.  
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Maden ve yarı kıymetli ta�lardan yapılan mühürlerde ba�lıca süsleme unsuru hattır. 
Hakkaklar aynı zamanda e�itim alınmı� iyi birer hattattır. Farklı yazı türleri ile mühürler 
kazınmı�tır, bu mühürlerde figüre rastlanmamı�tır. Cumhuriyet Dönemi mühürleri üzerinde en 
önemli bezeme ise ay-yıldız (Kat.No:29) olarak farklıla�maktadır. Osmanlı Dönemi 
mühürlerinde bitkisel süsleme daha çok tercih edilmi� ve bunlar arasında kıvrık dallar, stilize 
yapraklar, çe�itli karanfil, lale, veya kırçiçekleri (Kat.No:1,13,15,16,25,26,48,51,52,53) ile 
bezenmi�tir �ncelenen mühürler arasında  49 Nolu mühür, gümü� savat i�çili�i ile çiçek ve 
yapraklarla süslenen muhafaza ve kulpu ile di�er mühürlere göre özeldir. Mühürlerde 
Kat.no:11’de iki yana açılmı� yaprak formu ve uç kısımdaki imzası ile süslemede i�çiliklikli 
önemli di�er örnektir. Maden ve kıymetli ta�lardan yapılan mühürlere kullanıldı�ı alana uygun 
bir saplar yapılmı�tır. Mühürlerin sap kısımları ise i�çili�in arttı�ı zengin tasarımların yapıldı�ı 
bölümlerdir. Lale, stilize bitkisel tasarımlar, delik i�i ile �ekillenen örnekler, birbirine geçirilerek 
yapılan kulplar özellikle �ahıs mühürlerinde sanat ve esteti�in arttı�ı görülmektedir. Dönemin 
üslup özelliklerine göre �ekillenen sap kısımları herbirinde farklı tasarımları ile ki�inin iste�ine 
göre �ekillenmi� ince kuyumculuk örnekleridir (Kat.No:2,10,11,13,17,21,22,23,24,28,32,48,50). 
Tılsım mühürlerde süslemeye farklı olarak figür, Mühr-ü Süleyman ve çe�itli motiflerin (perde, 
masa, çizgisel karakterler) girdi�i görülmektedir. 

Sonuç 

Kayseri Etno�rafya Müzesi’nde bulunan Osmanlı mühürleri konusunda yapılan bu 
çalı�ma ile müzenin geni� bir yelpazede zengin bir mühür kolleksiyonuna sahip oldu�u 
görülmü�tür. Bu kolleksiyonda resmi mühürler, makam ve kurum mühürleri, �ahıs mühürleri 
ve tılsım mühürleri Osmanlı mühürleri arasında yer alan ba�lıca gruplardır. Mühürler gümü�, 
pirinç, bronz, akik, kanta�ı gibi kıymetli ta�ların üzerine hakkedilmi� birbirinden sanatsal 
de�ere sahip özel örneklerden olu�maktadır. Buradan 60 örnek seçilerek, üç grupta ele alınan 
mühürler maden i�çili�i ile özellikle sanat tarihi metodolojisine göre de�erlendirilmeye 
çalı�ılmı�tır. Kayseri Etno�rafya Müzesi’nde incelenen mühürlerin ço�unun sa�lam olup iyi 
korunmu� olması önemlidir. 

Her biri bir usta elinden bir defalı�ına çıkan mühürler, tek olma özelli�i ile nadir 
eserlerdir. Sanat açısından o dönemde etkili olan üsluplar mühürler üzerindeki yazı 
karakterlerini, istifini ve bezemede uygulanan çe�itli kompozisyonları �ekillendiren önemli 
ayrıntılardır. Küçük bir alanda ustanın basit aletlerle sanatını konu�turdu�u mühürler, aynı 
zamanda toplumun gelenek ve göreklerinin simgelerle yansıtıldı�ı, sahibinin ki�ili�ini, inacını 
ve ekonomisinin  birer göstergesi olarak zengin bir çerçevede incelenmesi gereken eserlerdir. 
Özellikle tılsımlar bu konuda üzerindeki semboller ve gizemli �ifreleri ile bilimsel anlamda 
yoruma daha çok açıktır. Osmanlı mühürlerinin de di�er sanat dallarında oldu�u gibi �slam 
felsefesine uygun olarak biçimlendi�i görülmektedir. Tılsımlarda bile semboller ne olursa olsun 
genel karakter dini ögelerle sa�lanmaya çalı�ılmı�, bunlar dua ve ayetlerle desteklenmi�tir. 
Osmanlı tarihini, kültürel de�erlerini tarihi bir belge olarak hala saklayan mühürler, dönemin 
sanat ve esteti�ini, zerafetini ve i�çili�inin ne denlli incelikli oldu�unun göstergeleridir. Mahir 
ellerde sanata dönü�en mühürler ve mühürcülük sanatı 1928’lere kadar önemini sürdürmü� 
sonrada di�er sanat dallarında oldu�u gibi yok olup gitmi�tir. Günümüzde mühür kullanımı 
hala devam etsede mühürlerde eski i�çilik, estetik ve sanattan söz etmek neredeyse 
imkansızdır. 
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