
1- Ünite 7, Sayfa 157, son paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Asrın sonlarında tezhip sanatına tamamen hâkim olan Batı tarzı desenler, kitap kaplarında da kendini gösterir. Hele XIX. asır, 
klasikle münasebetlerin tamamen koparıldığı bir çağdır. Artık işin kolayına kaçıldığı için yazma kap tarzı daha yaygındır. 
Zilbahar adıyla bilinen basit uygulamanın yanı sıra,  şükûfe kaplara da daha çok rastlanır. Gömme şemse kaplar ara sıra yapıl-
makla beraber, eski asaletini kaybetmiş sıradan örnekler ağırlıktadır. Nihayet 1936’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak 
açılan Türk Tezyinî Sanatları şubesinde, klasik tarzdaki kitap kaplarının yeniden tanınması ve yayılması için büyük gayret 
gösterilmiştir. Bugün Türk cilt sanatında aynı üslûbun hâkimiyeti sürmektedir.

2- Ünite 7, Sayfa 159, 5. paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Klasik ciltin unutulduğu son yüzyılda bunu Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğreten Bahaddin Tokatlıoğlu (1866-1939), Nec-
meddin Okyay (1883-1976), Sacid Okyay (1914-1999) sıralanabilir. Bugün aynı mesleği İslâm Seçen (d.1936) ve onun yetiştir-
dikleri yürütmektedir.

3- Ünite 7, Sayfa 167, ilk paragraf aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 Hezarfen İbrahim Edhem Efendi: (1826-1904) Üsküdar Özbekler Dergâhı’nda doğan Şeyh Edhem Efendi çeşitli sanat ve ze-
naat dallarındaki başarısından dolayı hezarfen (bin sanat sahibi) lâkabıyla anılır. İbadet haricindeki vakitlerini ilim ve sanata 
adayarak doğramacılık, marangozluk, oymacılık, hakkâklik, hattatlık, mühürcülük, dökmecilik, tornacılık, demircilik, tesviye-
cilik, matbaacılık, dokumacılık, mimarlık, makine parçaları gibi konulardaki kabiliyeti ve hususi çalışmalarıyla ihtisas sahibi 
olan Edhem Efendi’nin meziyetlerinden biri de ebruculuğudur. Bu sahada yetiştirdikleri arasında Sâmi Efendi (1838-1912), 
Aziz Efendi (1871-1934), Abdülkādir Kadri Şeker (1875-1942) adlarındaki üç tanınmış hattat, amatör seviyede ebruculukla 
uğraşmışlar, yine talebelerinden Necmeddin Okyay bu sanatı hattatlığının yanı sıra meslek edinmiştir. Osmanlı ebruculu-
ğunu Medresetü’l-hattâtîn’de başlayıp Güzel Sanatlar Akademisi’nde biten (1916-1948) hocalığı sırasında yeni nesillere öğ-
reterek zamanımıza taşıma şerefi Necmeddin Okyay’a aittir. Öğrencileri arasında iki oğlu  (Sâmi, 1911-1933; Resim 7.19) 
(Sâcid,1914-1999) ve yeğeni Mustafa Düzgünman (Resim 7.16) ilk hatırlanacak olanlardır. Bu isimler dışında, XX. asır başla-
rına kadar mesleğini Vezneciler’deki Kâğıtçılar Çarşısı’nda bulunan dükkânında sürdüren Bekir Efendi adında bir ebrucu daha 
bilinmektedir.
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