
) . 

'. 

SANAT TARi Hi 
ARAŞTIRMALARI 
DERGiSi 

ARKEOLOJi-PREHiSTORY A-ÖNASY A 
EPiGRAFi-ANTROPOLOJi-MÜZiK-TiYATRO 

TEOLOJi- FOLKLOR 

Dört Ayda Bir Çıkar 

Cilt: 2 Sayı: 5 Ağustos 1989 

Sahibi: 'Enis KARAKA VA 
Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı işleri Müdürü: 
Özkan ERTUGRUL · 

Teknik MÜdür: Tolunay TiMUÇiN 
Genel Koordinatör: Ahmet Vef~ ÇOBANOGLU 

Genel Sekreter: Halenur KATiPOGLU 
Teknik Sekreterler: Yavuz TiRYAi<i - Sadettin ZA V iM 
Sanat Yönetmeni: Ziya Nur SEZEN 

_Halkla ilişkiler Koordinatörü: Gü lg un KALKINOGLU 

Yayın Sekreterleri: Gülçin EROL - Gülay SURGAZ 

Haber Servisi Sorumluları: Hülya KOÇ - Arzu iYiANLAR 
Arzu YILMAZ - Rabia EMEKLiGiL 

Mali M_üşavir: Selim Sabit SALMAN 

Yayın Kurulu: Özkan ERTUGRUL - Enis KARAKAYA 
Selda KALFAZADE - Şebnell) AKALIN 

Ahmet Vefa ÇOBANOGLU 

DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Semavi EYiCE 
Doç. Dr. Ara ALTUN Doç. Dr. Selçuk MÜLAYi~ 
Doç. Dr. Ebru PARMAN -' Yard. Doç. Dr. Zeki SONMEZ 
Dr. Hüsamettin AKSU - Dr. Engin BEKSAÇ 

. Sargon ERDEM - Erol ÖZKAN . 

Film: Cem Has Grafik 511 85 85 

Kapak -iç Baskı: Örünç Matbaası 528 42 68 

Kapak baskısında ÖRÜNÇ MATBAASI 'na yardımlanndan dolayı teşekkür 
ederiz. 

Dizgi: ÇAGDAŞ DiZGi 526 90 88 

REKlAMLAR 
Arka dış sayfa: ..................................... 1.000.000.- TL. 
f\rka iç sayfa: ......................................... 500.000.- TL. 
!ç tam sayfa: ........................................... 400.000.- TL. 
Iç yanm sayfa: ........................................ 250.000.- TL. 
Oiı iç sayfa: ............................................ 600.000.- TL. 

• Yıllık Abone: 20.000 TLdir. Banka hesap numarasına ç ı
karılan paranın makbuz veya dekontunun fotokopisi Y.a da 
aslı gönderildiği an, dergi Adresinize postalanacaktır. (lstan 
bul Bayezıt Vakıflar Bankası 21-10248-8 nolu hesap) 

Yurtdışı Abone ücreti : 20 $ 

iRTiBAT ADRESi: Tolunay Timuçin 527 29 58 
Mollafenari Sok. Bircil iş Hanı Kat: 3 Cağaloğlu/istanbul 

Hizmetlerinden dolayı Mustafa Selimoğlu'na teşekkür ederiz. 

1 
IÇINDEKILER------- - -

• Hatay Müzesinin Tarihçesi 
(H. Veli YENiSOGANLI) . ... . . . .. . . . . . .. .. .. . .. ...... ........ ... .. . . 2 

• istanbul' un Bizans Su Tesisleri 
(Prof. Dr. Semayi EYiCE) .................................... ~14 

• Kırıkkale'' deki Koçu Baba Tü~si Hakkında bir kaç Not . 
(Yavuz TiRYAKi) ...•...... , ........................ : ......... 15-:16 

• Erken .Devir Türk S~natı ." Araştırmaları" 
(Doç. Dr. Selçuk MULAYIM) . ............ :.;·····:········· 17-21 ....___ 

• Edirne'den (Gülçin EROL) ......................... : ......... 22 

• Kandil ; e Kandilin Motif olarak Anadolu Türk Sana
tındaki kullanımı üzerine 

(Selda KALFAZADE/M.A - Özkan ERTUGRUUM.A. · 
...... .. ....... ::: .... ...................................................... 23-34 

o Ben-Hur ve Sinemada Sanat Tarihi 
(Pembe CANDANER) ............... : .......... : ............ 35-37 

• Mihrişa!l '{.alid~ Sultan Meydan Çeşmesi · 
(Şerife OZU.DOGRU) ... ..... ..................................... 38 

• Bahaeddin Ögel 'den Kalan Derin izler 
(YaşarÇORUHLU/M.A ....... ............................... 39-41 

• Şile'de Kaybolan bir Müze (Selda KALFAZADEIM.A .. .42 

• Silivri'de bir Osmanlı Abidesi Piri Mehmed Paşa Ca
mii ve Külliyesi 

(Yrd. Doç. Dr. Tayfun AKKAYA) ........................ 43-48 

• Çiçeğin Türk Sü_şlemesindeki Yeri ve Çiçek Bezemeli 
Yazmalar (Cihan OZSAYINEAIM.A) ... : ............... ;. 49-53 

• Karat.ayhan'ın Çeşme Eyvanını. Kuşatan Hayvan Figür
leri ile Ilgili Bazı Yorumlar 
(Şebnem AKALIN/MA) ....... ....... ....................... ,.54-61 

• Geride Bıraktıklarımız -
(Rabia EMı;iKLiGiL) ....... ...... .... ....... .......... ......... 62-65 

• Türk Sivil Mimatisini Kurtarma Çalışmaları ve Bı:ırsa 
(Zeynep AYGEN) .................................. : .. ......... 66· 70 

• Halk Sanatından qünümüze Kalan 
.. (Musa SEYiRCI) ................ . ...... .......................... 71 ·73 

• Ormana "Ardıçpınar Köv..ü " Mim~ri ~ezemesine 
Genel Bir Bakış (Prof .. Dr. Ozden SUSLU) .......... 75-80 

• Kapak: Büyük Saray Mozaiklerinden detaylar 
(istanbul Mozaik Müzesi - Sultanahmet) 

o Dergide yayınlanan Makalelerin sorumluiuklan yazanna ait
tir. Kaynak gösterilmek kaydı ve izirı alınarak yararlanabilinir. 



- . SANAT TARiHi ARAŞTIRMALARI DERGiSi 49 

ÇİÇEGiN 
TÜRK SÜSLEMESİNDEKi· 

YERİ VE 
Çİ~EK BEZEMELİ YAZMALAR 

Türklerde tabiat sevgisinin kökü çok eskidir. Destanları 

mıida ağaç ve tabiata duyulan sevgi apaçıktır. o devirlerde 
tabiata büyük bir saygı duyulurdu. Mani dininde rahipler fır
tınalarda köklerinden kopan nebat ve çiçekleri biraz daha ya
şatmak için, su dolu vazolara yerleştirip, mabetierinde sak
larlarmış_. Bu adet zamanla gelenek haline gelmiştir. 

Türklerin Çin'le yakın temaslan ile çiçek sevgisi, Uzakdoğu
ya da geçmiş, Japonlar bu çiçek sevgilerini bir sanat haline 
g~t.i~!.!li§!eı:. ve bu gün bütün dünyanın hayranlık duyduğu 
•._!,I~~b~rip" atlı ile çiçek yerleştirme ve yetiştirme sanatı ya
ratmıŞlardır. 

Türk süslemesine çiçeğin girmesi ve sUslernede ki gelişmesi, 
İsHirrtiyetten sonta olmuştur. Hayvani motifler terkedilerek, 
üslublaşmış bitki ve çiçek motifleri kullanılmıştır. 

lİ. ve 13. yüzyıllarda Selçuklular, 14.yüzyılda Beylikler dev
rinde dini kitapların iç ve dış süslemeleri ile diğer sanat dal
lanndaki süslemelerde çiçek motifi kullanılmıştır. İlk defa 
Anadolu Selçuk!uları zamanında, çinilerde bitki motifi gö
rülmüştür. İlk örneklerde bordür süsü olmakla birlikte, 
13. yüzyılın ikinci yarısından sonra, daha bol ve zengin kom
pozisyonlar halinde g_örülmüşlerdir. Saraylarda kullanıJan 

çeşitli tekniklerdeki çinilerde, genellikle figürlerin etrafında 

* Vakıflar Hat Sanatları Müze Müdürü 

.. * Cihan OZSAYINER /M.A • 

~~ 

ve köşe dolgularında bitki motifi görül~rdü . Bunların. jç.in: 
de nar·ve haşhaşa benzeyen naturalisı bitkiler olduğu gibi, · 
genellikle palmet-lotus, rumi motifleri kullanılmıştır. 
· Her sanat dalında çiçek motifi, vazgeçilmez bir unsur ol
muştur. 18.yUzyılda bir devre (Lale devri, 1718-1730) adını 
vermiştir. Bu devirde çiçek merakı artmış, ilmi eserler yazıl
mıştır. Laleyi eski Türk harfleriyle "Allah'' ismine benzet
meleri ve !ale isminin de bu harflerden ibaret olup, ebce.t he
sabıyla 66 gelmesi bakımından Şeyhler bile çiÇek sevgisinde 
önayak olmuşlardır. 

Türklerdeki çiçek sevgisi, yabancı elçi ve ziyaretçiler- üze
rinde de hayranlık uyandırmıştır. Bunu yazdıkları hat.ıra ve 
mektuplardan anlıyoruz. 1555'te Kral Ferdinant'ın elçisi ola
rak gelen O.G. de Busbecg "Türk Mektupları",adlı eserin
de görüşlerini şöyle açıklamıştır: "Türkler çiçeğe çok düşkün
dür, pek garip olmakla beraber bir güzel çiçek için çok para ve
rirler". 
Aynı eserinde Edirne'den İstanbul'a gelirken, her tarafta 

nergis, sümbül ve diğer çiçeklere rastlandığını, Jale ve süm
büllerin renk ve güzelliklerine hayran kaldığını belirtir. 

1835 te İstanbul'a gelen, "Sultanın Şehri ve Türklerin Ai
Iç Hayatlarında ki Gelenekleri" adı altında yayınladığı kita
bında, İstanbul hatıralarını anlatan Julio Pardoe, bir Kur-
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ban Bayramı Alayını seyrederken, Türk kadınlarının zarif kı
yafetleiine, alınlıkianna taktıkları güllerle ayrı bir güzellik 
kattıklarını hayranlıkla anlatır. 

· Çiçek yetiştirmek; devrin padişahlarının da görevi idi. İs
tanbul ve diğer şehirlerde padişaha ait çok sayıda bahçe vardı. 
Saray içindeki balıçelere has Bostancılar, saray dışındakile- . 
re ise, bostancılar bakard ı. İstanbul Bostancıbaşısı her yıl ida
resi altındaki bütün bahçelerde yetiştirilerek satılan mahsül
lerin defterini, padişaha tesli.m ederek, sultaniara ait bahçe 
ve bostanlarda yetirşirilen meyveler 17, sebzeler 200 dükkanda 
satılırdı. · 

IV. Mehmet zamanında (1648-1687) çiçekçilik daha çok ge
lişmeye başlamış, yetiştirilen yüzlerce çeşit çiçeğin morfolo
jisi bakımından telkikieri ile meşgul olmak üzere "Meclis-i 
Şükfıfe" adlı bir çiçek Encümeni kurulmuştur. 

Evliya Çelebi'nin kayıtlarına göre, turfanda sebzeler ve en 
iyi cins meyve bahçeleri, rengarenk çiçeklerle süslü idi.Eremya 
Çelebi, Boğaz'daki setler halindeki çiçek bahçelerinden 
.bahseder. 

Çiçek minyatürlerinin el yazması kitaplarda çok sık ola
rak resmedilmesi, Batılılaşma dönemine rastlar. 17. yüzyıl
dan son!.a, Osmanlı minyarüründe belirgin değişiklikler göze 
çarpar. üzeilikle 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yeni 
bir sanat ortamının oluştuğu önemli bir dönemdir. İmpara
torluğun ilk kez batıya açıldığı bu dönemde, Avrupa ülkele
riyle kurulan siyasal ve ekonomik ilişkiler, kültürel ortamı 
büyük ölçüde etkilemiştir. Batı bilim ve kültürünün benim
senmesi için yapılan ilk girişimler, hiç kuşkusuz saray çevre
sinde ortaya çıkmıştır. Bir saray sanatı olan minyatürde, bu 
ned~~e y~~klerin heme!l benimsenmiş olması doğaldır. Ule 
devrı ıle bırlıkte saraya gıren çok sayıda Avrupa eşyası, özel
likle batı kaynaklı resimli kitaplar, minyatürü etkilemiş ol
malıdır. Nitekim bu dönemde saray ressamları bilineli dene
melere girişmişlerdir. Artık minyatürde yeni konular~ ver ve
rilmektedir. Albümlerde toplab an tek yaprak halind~ki kır 
sahneleri, kıyafet ve çiçek resimleri, kadın ve erkek portrele
ri, tarih konulu minyatürlerin yerini alır. Yeni bicim ve tek
niklerde denenir. Fakat önemli özellik, iki boyut!~ bir anla
tım biçimi olan minyatürde, üçüncü boyutun, bilinçle aran
masıdır. 

18. yüzyıl boyunca izlenen uslfıb yenilikleri, çiçek ve mey;. 
ve resimlerine yansır. Özellikle U.le devri ile birlikte, çiçek 
resimleri yaygınlaşmıştır. Sarayların, evlerin, çeşmelerin, ara
baların çiçek ve meyve resimleriyle donandığı bu dönemi:le, 
çiçekler için gazeller yazılmış, şiir kitapları çeşitli türde gül, 
Hile, sümbül, karanfil resimleriyle süslenmiştir. Bu resimler
de katmer, katmer güller, krizantemler, haşhaş çiçekleri, kı
vır kıvır yapraklarıyla dipdiri birer dalın üzerinde dururlar. 

Minyatürcülüğün canlı parlak renkleri korunmuş, fakat 
gölgelemelerde işin içine girmiştir. Bunlar, birer yüzeysel s·üs
leme motifi olmaktan kurtulmuştur. KomQozisyonlardaki, is
tifte incelik başta gelir. Benliğimizdeki ince ve eşsiz tesiri, bu
ketlere aktararak çiçekleri de türkleştirmişizdir. Çiçek beze
meler demet, buket, tek çiçek, vazolara kaplara yerleştiril
miş ,şekilleri yle, doğaya yakın görünüşlerde yapıt mışlardır. 

Kütüphanelerimizdeki Şükiifename (Çiçek kitabı) !erin ··sa
yısı, yirmiyi geçer. Resimli olanları coktur. Cicek resimleri
ni bir araya toplayan albümler bun~ dahildi~. Ayrıca çiçek
lerin yetiştirilmesine dair yazıl.mış risalelerde, kütüphanele-· 
rimizde mevcuttur. Bunlar reşimli, resimsiz el yazması ha
lindedirler. İhtiva ettik.leri bilgiler ve resimler noktasından 
pek kıymetlidirler. 

18. yüzyılda ressam Edirne' li Levni'nin meşhur "Surname" 
adlı eserinde liileler co k tur. Bu asrın .sonunda Mehmet ve 
Mevlevi Süleyman tabialtan yaptıkları lftle resimleriyle meş
hur olmuşlardır. Üsküdar'lı Seyyit Mustafa, Hacı Dede ve 
Üsküdarlı Ali Efendi yaptıkları kompozisyonlar içinde, Iii~ 
)eye özel bir yer vermişlerdir. 

19. yüzyılda Hezergradlı Ahmet Ataullah _"Atai" talebe
sinden, Salih ve Ali Nakşıbendiler oldukça güzeliiiieler çiz-· 
mişlerdir. 

Türk çiçeklerinden gerek stilize ve gerek ıabiattan örnek 
alınarak yapılan terkiplerde, en önemli özelliklerden biri de, 
çiçeklerin üst üste değil, yan yana diziimiş olmasıdır. Bunda 
simetriye önem verilir. Sağdakiler, solda tekrarlanabildiği gibi, 
aynı yerlerde başka çiçeklerle değişme yapılır. Bu resimler su
luboya ile yapılırdı. Çiçekler boyanırken, tarama, noktala
ma ve edirnekari tekniklerinden faydalanılır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde on dokuz adet, 
çiçek bezemeli yazma bulunmaktadır. Bu yazıda bunlardan 
prnekler verilecektir. 

Yazmaların tarihi 17.yy ile 19.yy arasında değişmektedir. 
Çiçek bezerneler Umumi İslam tarihi, Mushaflar, Albümler, 
islam Dini, Bilimler, Filoloji, Divanlar Gayri İslami Dinler 
gibi değişik konulu eserlerde bulunmaktadırlar. 

Çiçek bezemeler, genellikle süsleme amacıyla yapılmışlar
dır. Fakat, metin ile ilgili olarak, bezenmiş örneklerde var
dır. Çiçek bezemeler, kompozisyon olarak, tek çiçek ve bu-
ket olarak düzenlenmişlerdir. · 

Tek çiçek olarak, en fazla gül kullanılmıştır. Daha sonra, 
gonca gül, sümbül, fulya ve !ale gibi çiçekler bulunmaktadır. 

Thpkapı Sarayı Müzesi KÜtüphanesi'nde bulunan çiçeK be
zemeli yazmalar içinde en önemlilerinden bii-i, Sümbülname
Musavver Sak ve Ebyat-ı Esaml-i Senabii'dir. 

H.ll49-M.I736 tarihli olan eserin yazarı, Hıfzi, Selahi ve 
Hüseyin isimli üç farklı yazardır. Türkçe ve talik hat ile ya
zılan eserin hattatları Ali ve İsmail' dir. . 
Kırk sekiz yapraktan oluşan eser, 185 x 303 mm. eba

dındadır. 

Sümbülname, murakka albümü olarak düzenlenmiştir. Her 
murakkanın, bir yüzünde iri tali k hat ile diğer sayfada sulu
boya ile boyanmış sümbüllerden ;.bir veya birkaçının isimle
rinin tekrarlandığı bir rubai yer ,alır. Sümbüllerin sapların
da kurdele ile bağlı etiketlerde isimleri yazılıdır. Ayrıca ara
lara konulan· koruyucu ince kağıtlarda ise, etiket şeklindeki 
küçük kağıtlarda, sümbüllere Türkiye de verilen ismi ile ba
tı kaynaklı bir isim veya bunun tercümesi yazılmıştır. Sayın 
Prof. Dr.Yıldız Demiriz'in, bu konuda yapmış olduklan araş
tırmalardan, sümbüllerin ithal edildikleri ve menşe ülkesin
deki isirolerin Türkiye de kullanılmadığı ve bu sümbüllerin 
isimlerinin geçtiği katalog, suluboya resim ve gravürlerde ya
pılan incelemelerden, Hollanda da yetiştİkleri ortaya çık
mıştır. 

Şeffa( ara yapraklarda -yazılı isimler şıınlardır: Asıl is
midir laciverd taş, Nahl-i ·sur Kladius, Mümessik, Frislan
diya Beyi, Necm-'i Muallak, Tobac, Hamdir hamde, Kalsiüs, 
Hımar-ı Mestan; üç güzel, Şah-ı Bahar, Vaiı Kralı, Müşk-i 
perişan, Adonis, Süreyya Tal'at Karta!, Nurun ala Nur, 
Davud-ül-Mülk, Mevc-i neşat, Somaki taşı, İsmidir lavi'cerd 

'taş, Gül-i sur, Şenlik gülü, Zülf-i bahar Çeşme, Feyz-i !eta
fet, Tuna suyu, Avie-i Gülşen, Acem Şahi, Cümle-i naz, Kral 
tutisi, Buy-i Sefa, Na müsemma, Dad-ı Hüda, Tae Kuşu, 
Amber-bar,_ Girit, Şahi kızı, Mir'atı-Sefa, Odenas, Ebr-i ba-

. har, Gazub Nafe-i Çin, Sirkeli Baş, Kandil-i nur, Huma ku
şu, Dilküşa, <?niki taş, Hatem-i zib, Yakut, 'ingilter~ Kralı, 
Gök yakut, · Müşk-i Ha ten, Şenlik, Bedr-i şev k, Frengistan 
şenli~~ Cezbe-.i·.I:Iüsn, Mihr-en~, Ren suyu, Tuti ku~, Şevk 
aver, Şenlik, Kapudan Paşa, Sim endam, Gül sima, pembe, 
Turra-i naz, Vilayet beyi, Elmas asıl ismidir, Behçet efza, Ye
şim, Dürr-i şehvar, Acem Şahi kızı, Turra-i naz, Vilayet be-

. yi, Necm-i subh, sabah yıldızı, Necm-i muallak, Şems-i İk
bal, Roma Kralı, Zülf-i perişan, Şam padişahı, leb-ber-leb, 
Nur-i dide, Arnber-i riz, asıl ismi yok, Gül-i ruhsar. 

Sümbüller, altın cetvellerle çerçevelenmişlerdir. Cetvel dı
şında, altın ile zerefşan yapılmıştır. 

Diğer bir çiçek bezem~li yazma da, Divan-ı Hidayet'tir. 
Türkçe olarak yazılan bu eserin yazarı Hidayet'tir. Talik hat 
ile yazılan bu eser 17.yy sonu ve 18. yy başına tarihlendiril
mektedir. Elli altı yapraktan oluşan eser, 255 x'150 mm. eba
dtn'dadır. Yazmanın içinde gül ve sümbül resimleri bulun
maktadır. 

Gül goncası pembe renktedir. Tarama tekniği ile boyanan 
gül goncasının etrafında üç tel rumi çerçeve bulunmaktadır. 
(Y.25 a) 

Sümbül ise kırmızı renkte ve katmerlidir. Konturları kır
mızı renkte olan sümbül tek dal halinde boyanmıştır. (Y.54 a) 

Sümbülün etrafı, kırmızı üzerine siyah benekli ve lacivert 
cetvellerle çevrilmiştir.. · 

Çiçek bezemeli diğer bir yazmada, murakka olarak aü
zenlenmiş olan albümdür. Tarihi bilinmeyen bu yazma, 1930 
yılında Londra sergisinde teşhir edilmiştir. Veliyettin Efen
dizade'den intikal ettiğine dair, eserin iç kabında bir kayıt 
vardır. 30 X 44,5 Cm. ebadındaki eser, 41 yapraktan OlUŞ
maktadır. 

Çeşitli yazı ve minyatürlerin yer aldığı bu eserde, gül ve 
!ale minyatürleri boyanmıştır. Bezerne sanatçısı, Abdullah Bu
hari'dir. Abdullah Buhari 1730-1754 yılları arasında I.Mah
mut döneminde yaşamıştır. 



SANAT TARiHi ARAŞTIRMALARI DERGiSi ·Ş2 

Y.18 b. de açık pembe açılmış gül boyanmıştır. Oldukça örülmüştür. Cetvel dışında, gümüş ile zerefşan yapılmıştır. 
n at uralist olarak boyanan gül, idealize edilerek verilmiştir. Delail el Hayrat~larda da çiçek bezerneler bulunmaktadır. 

Y.39 b. de aynı üslupta gül goncası boyanmıştır. Gonca Nesih ile Arapça olarak yazılan eserin yazan, Ebu Abdullah 
güliin sapı ve yaprakları, yeşilin değişik tonlanyla boyanmış- Muhammed b.Süleyrnan El-Cuzuli es-Samlali'dir. Hatlar Ha-
tır. Cetveli zencerek motiflidir. fız. İbrahim Nasibtarafından yaZılmıştır. 

Y.40 ada, pembe la.Ie boyanmıştır. Pembe Hile, çok narih H.l271/M.l855 te istinsah edilen eser 100 yapraktan mey-
bir çiçek olarak verilmiştir. Çiçeğin taç yaprak uçları kordon dana gelmiştir. Yazma 165 x 110 mm. ebaqmdadır. 
gibi bükülmüş, birbirine burulmuştur. En uça bu bükülme- Y.lOO a. da, pembe sümblil bulunmaktadır. Köşelerde 
ler az açılmaktadır. Lalenin yapraklan kıvrıntılı ve kenarla- altın ile yapılmış çiçekli bezerneler vardır. Cetvelin alt ke-
n dentlanlıdır. Köşelerde, mavi zemine altmla tezhipli üçgenler narında · "Hacı Babası" oİarak bezerne sanatçısmın ismi 
yapılmıştır. okunmaktadır. · . · · · 
· Buket olarak düzenlenmiş çiçek bezemelere, arapça ola- H.l272/M.l855-56 tarihli Mushartada çiÇek bezerne 

rak yazılmış Musharta rastlamaktayız. H.ll71/M. 1757-58 bulunmaktadır. Arapça olan eser, Mustafa Nüzheti tara-
tarihli olan eser, nesih hat ile Hafız Yusuf tarafından yazı!- fından nesih hat ile yazılmıştır. 305 yapraktan oluşan 
mıştır. 444 yapraktan oluşan yazma 200 x l33 mm. eba- Mushaf 155 x 98 mm. ebadındadır. 
dındadır. Y.305 a öa, altın zemin üzerine, pembe gül açılmamış to-

Y.444 a da renkli bir çiçek demeti boyanmıştır. Bukette, muı'cuğu ile boyanmıştır. Köşeliklerde akant yapraklarından 
kırmızı gonca gül, riıor süsen, mor menekşe, kırrnizı çok açıl~ oluşan bezerne bulunmaktadır. Altın çerçeve dışında altın ze-
mış !ale; pembe gül,. mavi peygamtıı:r. dQğmeSi, .. beyaz Şe !;i~ .. . .. • ~nj}z~rinç_ k!yr_ı.~.~.l}rde!~ !le.~yrılan_ ~~ant y_apr~~!ann_dan 
boy, sarı suzi-nergis, koyungözü gibi çiçekler yer almakla- meydana gelen bezerne yapılmıştır. 
dır. Çiçekler sap kısmindan kırmızı kurdele ile bağlaniruş- Diğer çiçek bezemeli Mushaf _ise, H.l272/İ88·5~86 tarihli-
tır. Bukeıte kullanılan çiçekler forrn·ve renk açısından oldukça dir. Arapça olan eser, Hafız İbrahim N asi b tarafından nesih 
naturalisttir. Buket1n etrafında, altın çerçeve }'apılmıştır. Kö- hat ile yazılmıştır. 307 yapraktan oluşan Mushaf, 194 x 125 
şebentlerde, al~ın zemin üzerine bitkisel tezhip yapılmıştir. mm. ebadındadır. 

Çiçek bezemeli yazmalardan biri de, Arapça yazılmış M us- Y. 307 a da, açılmamış (omurcuğu· ile kırmizı bir gül bo-
haf'tır. H.ll78/M.l764-65 tarihli olan Mushaf irice nesih hat yanmıştır. Altın cetvelin köşeleri nde, güneş motifleri kuıı~: 
ile, Divan-ı Hümayuıi )<atiplerinden Hafız Süleynian tarafın- nılmıştır. . 
dan yazılmıştır. · H.1212-1253 tarihleri arasındaki olaylan içeren Vakai~a-

538 yapraktan oluşan eser 220 x .143 mm. e~adındadır. m~'de de çiçek ·bezemeler bulunmaktadır. Vak'anUvist Halil 
Y. 537 b de, sayfanın alt sağ ve solundaki kesik üçgen şek- Bey tarafından yazıl~ eserin dili Türk_çe'dir. Nesih hat ile ya-

lindeki alanlarda, altın zemin Uzerine gül ve Jaleden oluşan · zılan eser, 19.yy.lın· ilk yarısına tarihlendirilmektedir. 
buket boyanmıştır. Boyama tekıüği Edirnekariyi·andınr. Bu . 127 yapraktan oluşan eser, 320 x 220 mm. ebadındadır. 
bölüm ün etrafı, altın . .ve mavi zemin üzerine zencerek- motif~ Y. la da, kırmızı renkli, bir gonca gül boyanmıştır. Altın 
li cetveller ile çevrilmiştir. Buketçik, kırmız~ kurdele ile bağ- cetvel içinde, altın ile yapılmış halkar köşebentler bulun-
lan mıştır. · · maktadır. 

Y. 538 a.da, köşelik ve şemseli klasik tezhib .yer almakta- Y.İ28 a.da kırmızı gül, açılmamış gonc~sı ile b~yanmıştır. 
dır. Şemse ve salbekte, altın Uzerine çiçekler boyaiımıştır. Cetv-el. ve köşelikler Y.l a da olduğu gibidir. 
Şemsedeki bukeıte, gül, yasemin, manisa la.Iesi, ayçiçeğine Çiçek bezemeli diğer bir yazriıada Kitab-_rMakbul der hal-i 
benzeyen bir çiçek yer almaktadır. Salbeklerde ise, Manisa huyu! (Atların ahv~line dair) dir. Türkçe olarak yazılan ese-
lalesi boyanmıştır. rin yazarı, Ali Hadi'dir.l9.yy'a tarihlenen· eser, nesi h hat ile 

Mirşad-el-enam · isimli yazmada, çiçek bezemelidir. Talik Abdülahad Vahdeti tarafından yazılmıştır. 
yazı ile arapça olarak yazılan eserin yazarı, Ali B. Mehmet 45 yapraktan oluşan eser, 195 x 123 mm. ebadındaçlır. 
b.Hasarrel-Ödemişi'dir. Eser III. Sultan Seliin'e (1789-1807) Y.46 a.da pembe gonca gül, boyanmıştır. Gülün açmamış 
tadim edilmiştir. goncasınında zarif bir biçimde verildiğini görmekteyiz. 

58 yapraktan oluşan eser, 220 x 125 mm. ebadında.dır. Çiçek bezemeli diğer bir eserde, H.l279/M.1862-63 tarih-
Y.2 ada, kırmızı gül ve goncası tam sayfayı kaplıyacak şe- li Mushartır. Arapça olan eser, nesi h hat ile Muhammed As'-

kilde boyanmıştır. Köşelerde, altın ile rokoko üslupta, hal- ade ve Bursalı Muhammed Tahir tarafından yazılmıştır. 
kar tekniğinde bezerneler yapılmıştır. Altın ve kırmızı cetveller 309 yapraktan oluşan eser, 204 x 125 ·mm. ebadındadır. 
ile çevrilmiştir.' · . · Y.1b. ve 2 a. da sarı renkli Fulya boyanmıştır. Her iki say- .· 

Y.2 b. de, cetvel dışı~da sayfa ~~~ar~~da pembe gül go~- fa daki Fulyaların aynı olması, sanatçının kahpl_a .Çalıştığını 
cası boyan~ıştır. Bu gul goncası digermden ·_da~a faı:k.lı bır . · .göstermektedir. Çiçekler değiŞjk açılarf!an verilerek, derin-
kara_kterde.dır. . . . . . . : · . . lik sağlanmıştır. Çiçeklerde, aşın stiliza5yon ve şematik ·bir 
Dı van-ı l~harru, ısımli eserde çıçek bezemelidır. Türkçe ol~ - çizim kullanılmasına· rağmen, çiçeğin özellikleri belirtilebil-

e~~r, ~estalık hat ile yazılmıştır. Yazarı III. Selim'dir. _Tarihi· miştir. Sayfa zemininde, altın ile üç benekler yapılmıştır. Çi-
bı~nme~ekle beraber, bu konu~a ç~lış_a:n Sayın Günsel Ren- çeğin etrafı, altın cetvel ile çevrele~miştir. 
da ya gore II.Mahmut dönemme aıttır. Görülüyor ki, incelediğimiz yazmalardaki çiçek ve buket-

21 yapraktan olu~an es.er~ 24~- x l30 mm. ebadındadır. ler renk, biçim ve düzenienişleri bakımından ait oldukları 
Y. S a.da, katmerlı mavı. sümbu} boyanmıştır. Cetveller al- asırların özelliklerini yansıtan şaheserlerdir. 

tındır. Cetvel dışında ~tın ıle h~ar bezerne yapılmıştır. Türk çiçek ve buketlerinin en önemli özelliği naturalisı 
Y 7 a.da, ~ır~~zı gu_l, mor sus.en, sarı ~üğün çiçeği'nden olmalarıdır. Sanaıçı çiçeği hayalinden ve kendinden bir şey-

meydana gC:l~n guzel b~ ~u ket gor_mek~eyız. Bukette batı sa- ler katarak değil, tabiaıtaki haliyle boyamaya çalışıyor. 
na~ının etkısı açıkca gorülmektedır. Çıçekl~r oldukça nat_u- Lale.devri ile birlikte, batı ile ol~ ilişkilerimiz artı nca, batı 
ralıst tarzda boyanmışlardı~. Altın cet~ellerın etrafında hal- etkisi kaçınılmaz olmuştur. 17.yy.da klasik Osmanlı sanatı-
kar b~zeme vardır. Y.l7 a.d~, s.arı z~rın bulunmaktadır. Çi- na karşı dopıı reaksiyonla, "Türk Buketi" önemini arttır-
çelderın uçları . cen:eııe kesilmiş, b ~s~da cetvel dışına mıştır. Buna, bu devrin sonuna doğru artan çıçek merak ı da 
taşmıştır. Zerrinlenn taç yaprakları, bırbınne adeta ağ gibi yardımcı olmuştur. 



.8 SANAT TARIHi AliAŞTlRMALARI DERGiSi 

18.yy.da·Barok devirde, klasik devrin sonlarında, uslfip
laşmaya başlayan motiflerin barokiaştığını ve kendi öz ka
rakterini ve Türk özelliklerini Avrupa tesiri ile konuşturina
ya başladığını görmekteyiz. Ne olursa olsun, Türk sanatçı
sı gördüklerini aynen taklitten salurumş, batı süslemesinin 
Türk ekolünü oluşturmuştur. 

19 yy.da rokoko süsleme, bizimsanatımızada girmiştir. Çi
çek ve buketlerdeki tertip, aynı olmakla beraber, yavaş ya
vaş stitizasyon başlamaktadır. 

Osmanlı sanatının pek çok çeşitli eserinin üzerinde, devre 
damgasım vuran, Oslôb birliği görülür. Fakat, kullanılan mal
zemenin farklı olması ve teknik özelJikler, sanatkarların şe
kil ve renk anlayışı, motiflerin durumunu etkilemiştir. Çi
çek motiflerinin kullanılmadığı, hemen hiç bir sanat dalı kal
mamıştır. 

Türk sanatçısının ince zevki·ile boyadığı bu yazmalar, dün
ya sanatı içinde önemli bir yer tutar. Avrupa'da, sanatçı ta-

biata sadık kalarak, renkli çiçek eskizleri çizmiştir. Ama bun
lan hiç bir zarnıin Türk Sanatçısı gibi, kitap bezemesinde·kul
lanmamış, yapıla~a~ bir tablonun bir parçası olarak düşün
müşlerdir. Avrupalı sanatçının tabialtan esinlenmeyerek, ima
jından çiçek boyadığı da bilinmektedir. Bunlar tablo halin
de resmedilmişlerdir. 

Resmedilen çiçeklerin, dini bakımdan sembolik tarafları 
da vardır. İncelediğimiz yazmalardaki gül motifi, bizim di
nimiz açısından sembolik bir anlam taşır. Doğuya gelince, 
Iran'da da albüm sayfasına yapılmış suluboya çjçek resimleri
ne rastlanır. Detayları ile işlenen çiçeklerde Avrupalılaşma 
temayü!O görülür. Hiç birinde Türk çiçek ve buket özelliğini 
gösteren örneklere rastlanmaz. 

Uzakdoğu da da çiçek, sevilen bir motif olmasına rağmen, 
Türk çiçekleri gibi naturalisı olmaktan uzaktır. 

Türk sanatçısının süsleme sanatlarında çiçek kullanması, 
onun doğaya ve bahçeye ne kadar önem verdiğini gösterir. 
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