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ükreş Üniversitesi Türkoloji
Bölümü'nde görev yaptığı

mız 1992-1995 yılları arasın

da kendi öğrencilerimizle Bükreş mü
zelerini, Türk eserlerini araştırmak a
macıyla gezdik.

Bükreş'te toplam 40 müze olup
bu müzeler şu başlıklar altında top
lanmaktadır.

i. Sanat müzeleri,
2. Tarih müzeleri,
3. Etnografya müzeleri,
4. Edebiyat müzeleri,
5. Müzik ve tiyatro müzeleri,
6. Askeri müzeler,
7. Bilim ve teknik müzeleri,
8. Etnik gruplara ait müzeler,
9. Ortodoks mezhebinin sanat e

serleri müzesi.
Adı geçen müzelerden; tarih, sa

nat ve askeri müzelerde Türk veya
Osmanlı izlerine rastladık. Diğer mü
zelerde ise her hangi bir Türk eseri
olmadığını öğrendik. Edebiyat müze
sinde de her hangi bir Osmanlı eseri
olmadığı yönünde bilgiler edindik.

Bizim dikkatimizi en çok çeken
nokta; Osmanlılara ait olduğu kuv
vetle muhtemel olan eserlerin alt ya
zılannda "oryantal" ibaresinin bulun
ması olmuştur. Müzelerdeki sergile
me biçimi de bu eser Osmanlı veya
Türk eseridir şeklinde olmamıştır.

Bükreş müzelerinde Osmanlıya ait ö
zel bir rnüze bulunmamaktadır. Os
manlıya ait eserler diğer ülkelerin e-

serıeri ile birlikte veya Romanya'nın

tarihin değişik dönemlerinde kazan
mış olduklan savaşlarda elde edilen
ganimetIerin sergilenmesi şeklinde

dir. Türk ve Romen tatihlerinin iç i
çeliği müzelere de yansımıştır. Bu
yansıma daha çok Romanya'nın ken
di tarihi çerçevesinde kendi açılanyla

yer almaktadır.
Fenerliler yönetimi (I 7 i 6-1821)

ile Osmanlı modasının bir dönem Ro
manya'da hüküm sürdüğü; resimler
de, giysilerde kendisini göstermekte
dir.

Müzelerin depolarında daha pek
çok Osmanlı eserlerinin var olduğunu

öğrendik.

Yetkililer, bu eserlerin Türklere
mi, İranlılara mı, yoksa Araplara mı

ait olduklarını bilemediklerini ifade
ettiler. Bu cümleler, Türk-Romen
rnüzecilerinin ortak çalışmalara gir
melerinin gereğini de ortaya koymak
tadır.

Osmanlılara ait eserlerin sergilen
me biçimi, mm gezilerimizde ayrın

tılarıyla anlatılmıştır. Osmanlıya ba
kış açısı sergilemelerde kendisini yer
yer göstermektedir.

Bu müzeleri öğrencilerimizle bir
likte gezip onların -eksik bile olsa
tercümanlığından faydalandık. Bir sa
nat tarihçisi gözüyle incelemelerde
bulunmamız elbette mümkün olmadı.

Bu çalışmamızda bazı eksikleriri ola
bileceği, gözümuzden kaçan bazı dö-

kürnanlann bulunabileceğini hatırlat

mak isteriz.
Türkiye ve Romanya ilişkilerinde

Romen prensi Stefan Cel Mare (Bü
yük Stefan),nin Topkapı Müzesi'nde
ki kılıcı Romen yetkililerince zaman
zaman istenmiştir. Ülkeler arasındaki

karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Ro
manya'da ne gibi Türk hatırası var
dır, sorusuna kısmen de olsa, Bükreş

müzeleri dahilinde bulunanlan sergi
lemekle konuya küçük bir katkı ya
pılmaya çalışılmıştır.

Özellikle müzecilere ve folklor
culara, Romanya'daki köy müzelerin
de birebir yapılan eski evler müzesi
nin gelecekte Türkiye'de de yapılabi

leceğini umarak duyurmak istiyoruz.

TÜRK İZLERİNİN
BULUNDUGU MÜZELER

1. MÜZEUL COLECTİLOR

DE ARTA (SANAT
KOLEKSİYONU MÜZESİ)

Üç kattan oluşan bu müzenin bi
rinci katında, bir salon ağırlıklı olarak
Türk halılarına ayrılmıştır. Buradaki
halıların sayısı 9 olup değişik ebatlar
dadırlar. Tanıtım yazılarında Uşak

halısı, Anadolu halısı, Ladik halısı ile
üzeri işlemeli kadife bir örtü yer al
maktadır. 9 adet halının yanı sıra aynı

katta, başka bir odada karma bir ser
gileme ile karşrlaştık. İran, Japon,
Çin eşyalarının yanında Türk eserleri
de yer almaktadır. Burada:
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I
Bornet
Müziği

Müzesı

m
Askeri Müzede aynca mankenle

re giydirilmiş savaş elbiseleri ile. sa
vaş ortamının gerçek le şrir ildiğinr

gördük. Başında fesi, üzerinde Os
manlı giysisi ile Türk askerlerinin
karşı cephede. yerini aldığı görül

rnekteydi

4- :'oleZEeL :'\ATİo:'\ALDE
ISTORİE RO\IA!'iİEİ

(110\1."":'\'1',\';'\1:'\ \lİLLi
TARIH \rCzESi)

Oldukça büyük olan müzenin ha
zine bolürnunde Osmanlılara ait olan

eserler şunlardır

a) IS66 Sultan Abdulazizin Kral
ı. Carola hediye ettiği alun işlemeli

bir kılıç.

b) Osrnanlılara aiı bir madalya
Diğer salonlarda

a) Sikkeler (Değişik bölümlerde
üçer adet olan bu sikkeler, Sulıan Ha
mit ve III. Selim zamanına aittir

b) II. Mahmut'tan Aleksandru Dı

miırie Chica'ya gönderilmiş fermanın

bir fotokopisi.

a) 50 civarında tabanca (işlerneli

olup yine oryantal tanımlı).

b) 5-6 tüfek.
Bir diğer camekanda
a) 28 kılıç,

b) ı 5-20 karna,

c) Çerkezlere ait olduğu belirtilen
bir kılıç.

Bir başka vitrinde:
a) LS kılıç,

b) LO civarında değişik boylarda
tüfek. Ayrıca şovalye elbiselerinin
sergilendiğ. bir salonda Türk askerle
rine aif 20 civarında miğfer. ıd civa
rında kalkan sergilenmektedir.

Askeri Müzede de Osmanlı eser
leri genellikle oryantal adı ile sunul
muştur. Bir tarihçi olan rehberimize,
Osrnanhlarla Romenlerin uzun yıllar

çok sıkı ilişkiler içinde olduklarını,

buna rağmen neden Osmanlılara ait
bir bölüm olmadığını sorduk. Bize
depolarında daha pek çok eser oldu
ğunu, bunların Osrnanlılara mı. Fars
hlara mı, yoksa Araplara mı ait ol
duklarını bilemediklerini söylerdi.
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Bir camekanda Osmanlılara ait
bir kılıç, Osmanlı ile ilgisi olmayan
diğer eserler arasında sergilerımiştir.

Bir başka camekanda aynı şeyin

bir Türk kılıcı için yapıldığuu gör
dük. Üzerinde Osmanlıca yazılar olan
bu kılıç. diğer Romen kılıçlan ile bir
likte sergilenmiş.

Beş ayrı camekanda ı S. yüzyıla

ait tüfekler, kılıçlar sergilenmiş. Bu
tüfeklerin sayısı 10-15 kadardır. Gü
müş kabanmalı kına sahip bir kılıç

yer almaktadır. Diğer kılıçlar kınsız

dır.

IS. yüzyıla ait farklı camekanlar
da S Osmanlı tabaneası sergilenmiş.

Oryanıal alt yazısı bulunan bu eser
lerde hiç bir Osmanlı ibaresine rast
lanmarruştır.

1826 yılına ait kırmızı renkli ha
lat, kınlr kılıç (Osmanlıca yazmalı)

bir vitrirıde sunulmuştur.

Taş ve anıt türü eserler içinde eski
yazma birim taş görülmüştür.

Askeri müzede dikkatimizi çeken,
savaşları anlatan büyük duvar resim
lerinde, Osmanlı cephelerinin mağlu

biyetlnl \~rgulamakıa olan, yine aynı
resimlerde Romen kahramanhğrnın

yansıtan çizimler olmuştur.
Askeri müzenin arka binasında i

se oldukça fazla sayıda eser yer al
makıadır. Bu eserlerin bazıları:

a) 17. yüzyıla ait 9 adeı süngü,
b) Oryantal adı alıında Osmanlı,

Fars, Arap kılıçları,

Bir başka vitrinde:
a) 17. yüzyıla ait kısa boy kılıç,

b) 8-10 adet değişik boy ve bi-
çimde savaş baltaları.

Bir diğer vitrinde:
a) Osmanlıca yazısı olan 5-6 kılıç,

b) 5 kama (Kamalardan biri kırılı

ve mavi işlemeli),

c) IS. yüzyıla ait iki süngü.
ç) 6 adet değişik boy ve biçimde

savaş baltası

Diğer bir mekanda:
a) işlemeli 6 adet uzun tüfek.
b) İşlerneli l i adet kılıç

Bir başka vitrinde:

3. MUZEUL MiL/TAR
NATİoNAL

(ULUSAL ASKERI MÜZE)
Askeri rnüzede de Osmanlılara ait

özel bir bölüm görülmedi. Sırasıyla

şu eserler görülmüştur. Kuman ve Pe
çenekler ait i i. ve 12. asırlardan bu
güne gelmiş olan:

a) Büyük boy bir kılıç,

b) Küçük boy iki kılıç.

c) Bakır ve demir paralar.
ç) Balıa çeşitleri,

d) Atlı malıemeleri (geın, mah
muz, üzengi),

e) Ok uçları. Bueserler bır carne
kanda, üzerinde haritalurla geliş yön
leri ile dağihrnlanm gösteren bölüm
de yer almaktadır.

1241-1242 Tatar baskını döne
minden kalan:

a) Uzun bir kılıç,

b) Şehir anahtarları (30 cm bü
yüklüğünde),

c) At malzemeleri bulunmaktadır.

Ayrıca. 17 Mart i 395 tarihinde
yapılan savaşta Romen ordusunun
Türkleri nasıl yendiğini resmeden bir
tablo sergilenmiştir.

Bu müzede çeşitli eski mektup ve
diğer yazılı dökümanlar yer almakta
dır. Yine Macar kralının i 6 Mart
i 538'de Moldava'ya Türkler'in gir
diğini haber veren mektubu yer al
maktadır.

1593-160 J yılları arasında Etlak
voyvodası Mihai Viteazul'un giyimi 
bazı tablolarda da dikkati çeken- Os
manlı protokolüne uygun olduğu gö
rülmekıedir.

2- MUZEUL NATiONAL
DEARTA
(MıLLıSANAT MÜZESI)
Adı geçen müzede her hangi bir

Türk veya Osmanlı izine rastlamadık.

Romanya'daki Aralık i 989 devrimin
den sonra tahrip olan bu rnüzede tüm
eserlerin sergilenernediğini öğrendik.

Depolardaki eserleri sınırlı sayıda sa
lanlarda ayda bir değiştirerek sergile
mektedirler'. Görevlilerden depoda
her hangi bir Türk eseri olrrıadığuu

öğrendik.
a) Kama,
b) Ayna. •
c) Gümüş bardak,
ç) İbrik,

d) Hamam tası, .,
e) Mangal köruğu gibi eşyalar

sergilenmektedir. Tamamına yakını

gümüştür.

Bu müzede daha çok tablo göze
çarpmaktadır. Ardından anti ka halılar

gelmektedir. Romen ressamlarının

tabloları içinde Türk motifleri dikkati
çekmektedir. Türklerin ve Tatarların
günlük yaşamlarından esintiler Ro
men ressamIarına esin kaynağı oL
muş:

a) Ressamı Nicolae Darascu
(Tahminen 1.80.2 m): Minareli eski
Türk evleri manzarası,

b) Aynı ressam, deniz kıyısında

müslüman mezarlıklarının a~ırlıklı o
larak yer aldığı ardında bir Türk kö
yünü resmeimiş.

c) Aynı ressamın minare ve eski
Türk evlerinin bulunduğu tablosu,

ç) İosi'f İser'e ait, bir Türk kahve
sinin tablosu,

d) Aynı ressamın, sazı ile birlikte
gözüken bir Türk hanımının tablosu,

e) Aynı ressamın, dört ayrı resmi,
Türk ve Tatar hanımlarından erkilen
di~i ve onları çizdiği görülmektedir.

Ressamların kendi isimlendirme
leri ile Türk ve Tatar halkından etki
lenerek onların yaşamlarını içeren
resimler yapmaları Türklerle olan iç
içeliğin sanata dönüşmesi, beraberce
huzur içinde yaşadıklarının bir gös
tergesi olarak karşımıza çıkmakta

dır.

da:

ler ve diğer eşyalar burada da oryan
tal adı altında sunulmuş. Bizans eser
leri dahi şark bölümü içine alınmış,

Yunan ve Rodos adası eserleri aynı

tanıtım ile sergilenmiştir.

İleinci katta, diğer salon koridorla
'rından bazılannda isimlendirilmemiş

pek çok Türk halısı duvarlan süsle
mektedir. Ladik, Karaman, Kula halı

ları bunlardan bazılandır.

Bir başka bölümde bir camekjln-

ED

c) Eski tip rnangal,
ç) Rahleler,
d) Anıika kahve takımı,

e) Eski tip bir divan,
f) Sehpalar.
g) Narğile,

~) Halı yüzlü çeşitli ebatlarda
minderler.

Şark odasına girildiği salonda ise,
tabelasında "Makedonya"dan yazılan

Türk eserleri mevcuttur. Bu eşyalar

dan bir kaçı:

a) IS.-19. yüzyıla ait halı örnekle-

a) İlei adet halı seccade,
b) Bir kılıç (Gümüş kabartına çi

çekli kılıfı ile fildişi saplı. Tahminen
80cm)

c) Kafkas halısı,

ç) Buhara halısı.

Bu bölümde toplam 6 halı saydık

ve 18.- i 9. yüzyıla ait olduklannı gör
dük. Yine bu odada dikkatimizi çe
ken Osmanlı kılıçlannın diğer ülkele
re ait eserlerle yanyana sergilenmiş

olmasıdır. Adı geçen müzede başka

bir Türk kılıcına rasdanmamışur.

'Müzenin ikinci katında oryanta!
bölüm yer almaktadır. Oryantal bö
lümde yer alan pek çok eserin Os
manlılara ait olduğu kuvvetle muhte
meldir. Yetkililere bu eserlerin Os
manlılara ait olduklarını söylediği

mizde, hayır oryantaldir, cevabını al
dık.

Özel bir odada Marcu Beza isimli
bir Romen vatandaşın rnüzeye bağış

ladığ: şark bölümü mevcuttur. Şark

odasında bulunan eşyaların bazıları

şunlardır:

a) Kakrna işlemeli sandık,

b) Knkm. işlemeli pencere perva-
zı,

ri,
. b) Kadife sırmalı çocuk yelekleri,
c) Türk hanımı şapkası (fesi andı

rıyor).

ç) Kare biçimli gümüş asmalı ha
nım şapkası,

d) İşlemeli gümüş bilezik.
Bu salonda, ayrıca, FarJ, Bizans,

Türk ve diğer mkelerin eserleri yan
yana sergilenmiş.'~ablolar, seramik-
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ait şu eserler s~rg)knmeklı.:ıJJr

<ı) Bükreşrc ~g. yuz yıld.ı yapılun

ilk şaTDnun planınıLı bıı Türk \ı;lııı;lllll

görülmektedir

b) I3rcıoyano sok;ıgınd,ı bulun·

muş ıx. yütyıLı ;tiı 30-40 \.;;ıd,ır <;j\';

kc,
c) 16, ]'lJ/yıld;lkı T\lrk-!{()IlICrı '0;1

vaşl:ırının )'JnsllıIJı~1 tm resım

Bu rcsnllll "Itilid;: ~u\·\i~ lhı:.d:ı

SlnJn Paşa'nın resını )Ti alııukLıd:r

ç) Tatar Sulı;ını 1',1/1\1 ık J 5ty; (;1

rihli bir resim,
d) Calugareni sJ\a~ında 1,16 yu/

yı!) Osrnanlı-Rorııı:n S;J\ ;l.~ırjl gıı\t~

rcn bir tablo,
e) III. Mehmcı'in bır resnıl

f) ı o_ yü/_yıL) ;ıiı e'\.;i bı! Tuık

kalkanı (T;ıhnıınl'n k;t1ln derlJt:rı ya

pılmış)

g) i kılı y . ()k1~lr. bir y;ıy, iıJı:rı~i

ğ) ıstanbul'un t'\"-;I tııı resırıı

h) YJkl;I.~lk 5 rıı Ul.unlu~lInd;ı

O~manlı !Uğu

i) Turklerin lh:k;(.~ 'ı al11ı;ı g:ıy rl'(ı

sonucu b;ı~'Hlsıl 0~',:u\...L\rını pl~tt'fl'n

l'ir hariLı

(,- \lLZEl'!. lll-: I.>;TOHI.\
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Bu muzcde gcnclu klc pur alar ser

gilenrnektedir. Bu peralar iyinde Os
manlı sikkclcrini go-crncdik Yeıkili
lerle görü~tüğürııüzd( dc pola rr rt dn
pek çok Osmanlı p;ır;ısı oıdu~unu, 1.1

Illa buuların m-den 'ocırıkıılll(·III~'illl

bilrncdiklcruu xuylcdile r
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ca dört adet metal yU\ adak (lı::~i~i~ a
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dir

Aynı mu zedc yine T Aman'{n

Tur ktcre ait şu cHal;ır yt'l alruakt.ı.

dır:

a) Bir l'aıııc\.;;lııd~, h..:~. 'oı:dd, ;ı~

na, ter, terlik. bir pipo. kese ve kadife:
,şlemeH bit"ham m y(lcğ~

b) Bir baş'a carnekônda Nargile,

lük, bir gözyaşı şişe,;

Küçük cbat!ı siyah bcyaz resimler

c) 1877 savaşında bır Tur. topun
dan yapılınış olan kral tacı (bu tae ı

i 922'de Kral Ferdinant takmış).

ç) Bir Osmanlı (uğu,

d) Sultan ııı. Mchrrıctiu posteri.
e) Gümuş ve san metal karışımı

işlemeli bir tabanca,
rı ilk Romen birliğini sağtayan

Kral Mihai Vireazul'un dört ayrı res
minde Sinan Paşa'yla yapılan savaş

til, Kralın galip geldiğini g öste rrn
tablolar.

Sinan Paşa'ya yer aynlan CJI!H>

kanda:
a) Sinan Paşa ve onu yenen ko

mutanın resimleri,
b) P:ı~;I'nJlI aluu i)!ı:ıııclı l:ı1I,.-1 ve

kınr ,
Bu camekanin hemen yauıbuş.nd.ı

"Kunhul Ahbar" adlı Osrnanlıca e

scrden çekil.ln\ş uÖt~ SJyL\\I\.; k~\U~DP\

bulunmaktadır.

5, \ll'i'.I':L'L nt: I'İCTlı(·i

(HESİ'l \IlZI,:sil
Teodor aman Aman udl ı bir Ro

men vatandaşnun ev eşyalarından o
luşan bir müzedir. Aman' ın reSsJm
olması nedt:niylı: daha çok tabloların

yer aldığı görülmektcdir. Türklerden
de ilh;ım aL.1rak yaptığı resımler bu

lunmaktJdıf. Bunlar:
41) Türk hamamında yıkal1;ılı ha

nlinların yansıtıldığı bir IJblu,

bL Kaıı"ı VaxvoJa döneınıne .ıt

Türk·Rorn~n S3Va~\I1ı YJ.f1slt:ırı bir

ıablo,

c) Bey;ız fcracdi, şemsiyeli Turk

kadıni,

ç) Kaş"n bir TLJrk .skeri (bro"'
lem çaltşınası),

d) Kapalı, ferocelı bir TLJrk 'adı-

nı,

ise:
a) Kapalı bir kadııı ılc eski zam;:ı

na ait giysikriyle bir erkek resmi,
b) çarşJ!lı bir Türk hJnlıılı ilc o

na ~emsiye tutJIl yıne çar)Jnl hi/.Tlt(:(

kir kadının resmi,
c) BJ,ş\ b:ı.ğll. kapalı g\: ini1\~'Ş bır

i Turk hanımının resmı,

lahlarına yer verilmiştir. Bu savaş r
kaybeden Os rna n Pa şunın 15~2()

cm'Iik bir res rru, bir Osmanlı resi,
Plevnedc esir duşmuş olan Eıhcuı ve
Ahmet Paşaların kılıçlan (bu kılıçla

rın uzer i sonradan IJtin harfler i ıle

yazılmış olup kılıçlann ele geçirilişi

ile tarihi yer almaktadır), ayrıca:

a) C. i. İsıran adlı bir hekime Os
manldann verdiğ: bir madaly Lı,

b) Yaklaşık 2x2 rn2'lik kırmızı

kadife zemin üzerine üç bölüm dokuz
sıradan oluşan Osmanlıca yazılı

muhtemelen- bir sarıcak

c) Tahminen ıs.VS ml.k bir h.ı

lı üzerinde askerleri ve atlı bir arab.ı

da olun Osntnn I'a~:ı ve (ltı 1.11 i karç.Lr

yan Romen askerleri işleruruvur.

ç) 30 Ağustos 1877 f'ı~\ nt: ~"VJ·

şında Osmanlı askerleri bavraklan ile
y(.r a\ırkt:n Rcmc n aske rleriaın Y~H\q

tan bır tablo
d) Yine Ptcvne SJ\Ji1:l1 YJn~)liın

bayra klar ı ve bor az anlar ı ıle redi
Türk askerleri \OT Rome n askerlcrirun
zaferini yansıtan resiın.

Plevrıe köşesinın bulunduğu bu
yük salondaki diğer eserler:

. a) OsmJnllya verilen hJr;ıcın (cn
son 914 lei2 imiş) Jrtık \crilıneyeçe

ğini belirten belgeler.

b) 1866 TLJr'-Ronıen ınlışnı"S!

nın belgeleri,

c) 1860'da İstanbul'a giden Kral
loın Cuıa'nın İstınbul'dı olduğunu

resimleyen bir tablo,

ç) i 5 Ağustos 1865 ıırihli, S.dra
ıam Fuat PaŞJ ile KrJI Inan Cuıa J

rasında yJzılmış bir mektup

d) Zamanın htanbul bu:ukelçi."i
C, Heğri'nin bir resmi,

e) Kr.1 A İoan Cuıı'nın lsıın

bul 'da padişahıan aldığı "ı\tecidiye"

ve "Osm;ıniyc" isimlı iki nıJdJI)'J

Tarih müzcsinJt:: sergilenen diğer

eserler:
J) Vidin savaşı sırasınd;} R(lııı~n

leri n bir Türk paşasından ~lldl~ı ıuğ,

b) Romcn·Osıııon!ı :<iilVaşınl YJn
sıtan bır tablo (Bu IJblodJ Romen JS

kcrinin JtılgJnll~l. TlJr~ aüerinin
korkmuş hJlleri resrııt'uı!ıııış'.

m
c) Osmanh-Rus savaşm: yansıtan

Ibrailin (Br ail) Rornenler tarafından

alınışının resmi,
ç) Ressam O Puppazcğtunun

Osmanlı yenilgisi, Romenlerin dLJ
zenli ordusunu yansıtan bir tablosu.

d) 3 kama, i matara. i barut dol-
durma gereci.

e) Kınlı 2 kılıç,

f) 2 tabanca,
g) Vidin paşası Pas vanoğlu'nun

bir tablosu (Bulgar istan'dan Romarı

ya'ya girip yağma yapnğıru gösteren
tablo).

ğ) 70 cm çapında mısden yapıl

mış bir sini,
h) D. Kan(el1lir'c ;ıll 0"111;11111'::;1

yazı örnekleri,
i) Serasker Hasan Paşa'nın ve Js.

kerlerinin 1-3 Ağustos 1789 Focşu

ni'dcki savaşın bir resmı

Muzcde açıklamala r bolurnünde
camlar üzerinde, bir yazıda Sulc yruan
Paşa'nın kaçıp hayatını kurtaruığın

dan söz ediliyor.
Ayrıca: i rnl ğfcr. i kılıç , i kalkan

(I 8. yuzyıla ait) bulcnrnaktad.r
Bir baş'a duvar panosunda Os

manlılara verilen h<:ır;ıçliır tarih ve
miktar olırak ayrıntılırıyı. beliniI
miştir: LOOC() aitın ik lOO<XJO allın.

rasında yıllara göre değişen mık"r1ar

yer ıalmaktadır.

Diğu eserler ise:
a) 1683 Osmanlll.rın Vi)ını ku

şatrtıasını yansıtan bir resim.
b) III. Selım'in ı 792'de gonderdı

ği femwnın bir fotokopisi,
c) Çorbacıbaşı ve yeniçerı resim

leri,
ç) Vidin'in Romenlerce ;ılınışının

bir resmi,
d) 5 m. boyundı bir Osmınl, tu

ğu,

e) Fesh Osman!ı askerlerine karşı

galibiye! lazanmış Romen asl:erleri
nin 1877-1878 savaşını y;ınsııan 2
ıablo.

Plevne köşesi, bulunduğu sJlond.ı

önemli bir yere s;:ıhir. Bu bolumde,
sa\Oaşl kazanmış Ramen subJ~ IJrının

resımlerine, cşyıı1Jrın,ı. t-~ıyr:ı~ vc sı-

ij,i,"'i 1 i l{f@jı'4 Ff'


