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ÖZET 

Geleneksel Türk-İslam sanatları içinde yer alan minyatür sanatı, içerdiği zengin görsel 

malzeme sayesinde araştırmacılar için önemli bir kaynak olmuştur. 16. yüzyılda klasik 

dönemin etkisiyle en güzel örneklerin sunulduğu minyatür sanatı farklı bilim alanları için 

yardımcı unsur fonksiyonu yüklenmiştir. Bu ihtişamlı çağda Osmanlı sanatçıları ile birlikte 

Tebriz, Herat ve Şiraz 'dan gelen sanatçıların oluştuğu klasik dönemde önemli eserler ortaya 

konulmuştur. Farklı konularda hazırlanan eserler saray nakkaşhanesinde ve özel proje 

ekiplerince müşterek bir çalışmayla ortaya konulmuştur. 

Bu çalışma, klasik dönemde hazırlanmış Osmanlı tarihi konulu Hünername adlı bir 

eserde içinde çadır olan yirmi dört minyatürün incelenmesini içermektedir. Hünername, 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde H. 1523-1524 kaydıyla bulunmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde 16. yüzyıl Osmanlı tarihine genel bir bakış sunularak 16. 

yüzyıl Osmanlı dönemi sanat hayatı incelenmiştir. İkinci bölümde şehname ve şehnamecilik 

hakkında bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde Hünername’nin içeriği, müellifi, hattatları ve 

nakkaşları anlatılmıştır. Dördüncü bölümde çadırın tanımı, özellikleri, tarihi süreci ve çadır 

çeşitleri sunulmuştur. Son bölümde ise içinde çadır bulunan yirmi dört minyatür şekil ve 

içerik açısından incelenmiştir. 

 Çalışmamızda, 16. Yüzyılda minyatür sanatının zengin bir birikime ve sanat 

seviyesine sahip olduğu, şehnamelerin tarihi veriler dışında da önemli kültürel bilgiler 

sunduğu tespit edilmiştir. Çadırın önemi belirtilerek Hünername adlı eserde zengin görseller 

sunan minyatürler şekil ve içerik açısından incelenmiş ve çadırın Türk toplumunun ayrılmaz 

bir parçası olduğu vurgulanmıştır.  
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ABSTRACT 

The miniature art of traditional Turkish-Islamic arts has become an important resource 

for researchers thanks to its rich visual material. In the 16th century, the miniature art is 

presented with the best examples under the influence of the classical period, and the function 

of an auxiliary element for different fields of science has been added. In this magnificent era, 

important works were exhibited in the classical period of the artists who came from Tabriz, 

Herat and Shiraz together with the Ottoman artists. The works prepared in different subjects 

were put forward in a joint work in the palace nakkaşhanesinde and the special project teams. 

This study includes the examination of twenty-four miniature tents, a work called 

Hünername on the subject of Ottoman history prepared in the classical period. Hünername is 

located in Topkapı Palace Museum Library, under H. 1523-1524. 

In the first part of the work, 16th century Ottoman history was examined and 16th 

century Ottoman art life was examined. In the second part, information about the şehname 

and şehnamecilik was presented. In the third chapter, the contents of Hünername, the 

calligrapher, calligraphers and calligraphers are explained. In the fourth chapter, definition of 

tent, characteristics, historical process and tent varieties are presented. In the last section, 

twenty-four miniatures with tents are examined in terms of form and content. 

In our work, it was determined that miniature art in the 16th century had a rich 

accumulation and artistic level, and that the cities had important cultural information besides 

the historical data. The miniatures which presented rich images in the work named 

Hünername by specifying the importance of the tent were examined in terms of form and 

content and it was emphasized that the tent is an integral part of Turkish society. 
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ÖNSÖZ 

İnsanlar,  tarihin ilk zamanlarından itibaren duygu ve düşüncelerini sanat vesilesiyle 

ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Türk toplumu da bu sanat etkinliklerinin yoğun bir biçimde 

görüldüğü toplumlardandır. Bilinen ilk yazılı kaynaklar olan Göktürk Kitabelerinden itibaren 

Türklerin resim ve yazıyla sosyal ve kültürel zihniyetlerini ifade ettikleri görülmüştür. 

 Toplumun zihni sürecini, değer yargılarını ve tarihi tekâmülünü temsil yoluyla ortaya 

koyması bakımından minyatür sanatı önemli bir yere sahiptir. Bir tarihi kökeni olan minyatür 

sanatı, İslam kültürü ve muhakemesiyle de birleşince ortaya söyleyebildiği güçlü sözleri olan 

bir sanat alanı çıkmıştır. Bu anlamda minyatür sanatının ve minyatür eserlerinin takibi aynı 

zamanda Türk toplumunun tarihini, kültürünü ve hayata bakış açısını da takip anlamına 

gelmektedir. 

 Bu çalışmada, Osmanlı 16. yüzyıl döneminin şehnamelerinden Hünername adlı eser 

içinde yer alan çadırlı minyatürler incelenmiştir. Şehnameler, öncülüğünü İranlı şair 

Firdevsi’nin yaptığı destansı eserlerdir ve milletlerin tarihini ve hükümdarlarını anlatırlar. 

Özellikle 16. yüzyılda Osmanlı dönemi yazma eserleri içinde yer alan bu tür eserlerin önemli 

örnekleri ortaya konulmuştur.  

Tez konusu olan Hünername, Seyyid Lokman tarafından yazılmış iki ciltlik bir eserdir. 

Birinci cildinde Kanuni Sultan Süleyman’a kadar Osmanlı tarihi; ikinci cildinde ise Kanuni 

Sultan Süleyman dönemi anlatılmıştır. Eser, tarihi ve kültürel unsurlar kadar zengin çadır 

örneklerine de sahiptir. Eserin teknik,  muhteva incelemesi yapılmış ve tezyini açıdan 

özellikleri sunulmuştur. Özellikle çadır motifleri analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Bu tezi hazırlamamıza katkı sağlayan başta Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel 

Sanatlar Türk Sanatları Bölümü’ne şükranlarımı sunarım. Eser seçimindeki değerli 

tavsiyeleri, kaynak önerileri ve verdikleri çok kıymetli bilgilerden dolayı sayın hocam Doç. 

Dr. H. Melek HİDAYETOĞLU’ na, minyatür alanındaki zengin birikimini ve tecrübesini 

büyük bir fedakarlıkla sunan ve bilgisiyle çalışmalarımı yönlendiren sayın hocam Doç. Dr. 

Şehnaz  Biçer ÖZCAN’a,  sayın hocam Uzm. Ersan PERÇEM’e ve araştırmalarım esnasında 

desteklerini esirgemeyen aileme saygılarımı sunar teşekkürlerimi arz ederim. 

 

                                                                                                         Yasin URHAN 

                                                                                                           Konya-2018 
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1. GİRİŞ 

1.1. Konunun Tanımı 

Minyatür sanatı,  Mısır, Çin, İran ve Batı sanatında; dolayısıyla dünyanın 

genelinde benzer özellikleriyle karşımıza çıkan önemli kadim sanatlardandır. Bu 

sanatın Türk sanatı içindeki ortaya çıkış ve gelişim süreci aynı zamanda Türklerin 

hüküm sürdükleri geniş coğrafyanın da sanat özelliklerini takip etmek anlamına 

gelmektedir. Minyatür sanatının, Uygur döneminden Şiraz ve Herat gibi sanat 

coğrafyasına; Selçuklu’dan Osmanlı dönemine uzanan yolculuğu farklılık ve 

zenginliği beraberinde getirmiştir. 

Bu bağlamda bir minyatürün incelenmesi sosyal, siyasi ve pek çok açıdan 

dönemlerin ve bu dönemlerdeki insanların hayatının anlaşılması anlamına gelir. 

Minyatür sanatının yapısal özellikleri bu çıkarım ve kazanımlara imkân 

sağlamaktadır. Bu sebeple 16. Yüzyıl Osmanlı klasik dönem eseri Hünername’den 

örnek minyatürler konu edinilmiştir. İki cilt halinde hazırlanmış olan Hünername adlı 

eserde özellikle içinde çadır figürü bulunan minyatürler konu olarak seçilmiştir.  

Hünername “şehname” türünde bir eserdir. Kanuni Sultan Süleyman’a kadar 

Osmanlı tarihini, padişahların hayatlarını içerir. Daha özelde incelediğimiz çadır 

figürünün çokça bulunduğu bir eserdir, zira Osmanlı devrinde çadır toplumsal ve 

askeri anlamda önemli bir barınma unsuru olarak kullanılmıştır. Özellikleri 

padişahların askeri seferleri, cülus törenleri ve avlanmaları sahnelerinde sıkça 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

 1.2. Konunun Amacı ve Önemi 

 Minyatür sanatının teknik özellikleri ve sembolik hususiyetleri dünyanın 

değişik sanat kültürlerinden etkilenmiştir. Türk sanatı açısından coğrafi, sosyal, dini 

değişimler bu sanatın da önemli gelişmeler göstermesine sebep olmuştur. Bugün 

tasvir sanatının durumunu ve özelliklerini anlamak için sanatın geçmiş sürecini 

bilmek son derece önemlidir. Sanat havzalarının etkileşimi ve yaşanılan sosyal, 

siyasi olaylar mezkûr sanatın değişim ve gelişimini etkilemiştir. 

 Minyatür sanatının genelinden özele inildiğinde, pek çok konu, figürler 

vesilesiyle gerçekçi bir şekilde anlaşılıp öğrenilmiştir. Bu çalışmamızda klasik 

dönem bir minyatürü inceleyerek dönemin kültürü, yönetim anlayışı ve çadır kültürü 
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hakkında bilgi edinmeyi amaçladık. Böylelikle bir eser üzerinde yapılan inceleme 

bizi geniş bir açılımla farklı bir bilgi birikimine ulaştırdı. 

Seçilen eser “Hünername” adını taşımaktadır. İncelenen minyatürler, 16. 

Yüzyılda Seyyid Lokman’ın kaleme aldığı; minyatürlerini Nakkaş Osman ve nakkaş 

ekibinin yaptığı Hünername adlı eserde yer almaktadır. Teknik incelemenin yanında 

sosyal ve tarihi özellikler ve gelenek açısından da inceleyerek dönemle ve dönemin 

minyatür anlayışıyla ilgili farklı bilgilere ulaşmak amaçlanmıştır. 

Minyatürlerde özellikle çadırlar incelenerek çadırların teknik özellikleri, 

çeşitleri ve sosyal- kültürel fonksiyonlarının irdelenmesi gaye edilmiştir. Minyatür 

sanatının; özellikle Nakkaş Osmanla birlikte Türk minyatürünün sade ve fonksyonel 

yapısı gereği ortaya konulan eserler sanatsal yönü yanında gerçekçi bakış açısıyla da 

dönemi ve daha önceki tarihi süreçlerle ilgili zengin veriler sunmaktadır. 

Klasik dönemin minyatür özelliklerini eserler üzerinden takip etmek amacıyla 

seçilen Hünername, yazıldığı döneme dair sosyal, siyasi görsel malzemeler 

sunmaktadır. Bu yönüyle büyük önem taşıyan eser, çadır türleri ve bu çadırların 

tezyinatı hakkında da bilgiler sunmaktadır. Minyatürler yapıldığı dönemin 

özelliklerini gerçekçi bir şekilde ifade ettikleri için incelenmesi tercih edilmiştir.  

1.3. Materyal ve Yöntem  

 Minyatür sanatının dünya sanatı içindeki yerinin belirtilmesinin ardından 

Türk sanatı tarihi içinde bu sanatın ilk ortaya çıkışı önemlidir. Yerleşik hayata geçiş 

bu süreci hızlandırmıştır. Toplumsal köklü değişime sebep olan İslamiyet’in kabulü 

sanatı da etkilemiş bu durumdan minyatür sanatı da nasiplenmiştir. Dolayısıyla 

İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası değerlendirmeler farklılıkları da ortaya 

koymaktadır. Osmanlı dönemi kendisine kadar gelen birikimi yorumlamış ve 

sanatsal değeri üst seviyeye çıkarmıştır. 

 Çadır, Türk toplumu açısından tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. 

Toplumun sosyal yaşamında, devlet işleyişinde, seferlerde, törenlerde çadır yaygın 

olarak kullanılmıştır. Çadır, bu tarihi fonksyonu nedeniyle tezin ana unsuru olarak 

seçilmiştir. Minyatürlerde geçen çadır çeşitleri ve özellikleri tezin konusu olarak 

düşünülmüştür. Bu sebeple içinde çadır geçen minyatürlere ulaşmak adına yazma 

eserler incelenmiştir. Minyatür ve minyatür tezyinatının olgun örneklerini incelemek 

amacıyla klasik çağ olan 16. yüzyıl yazmaları tercih edilmiştir.  
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 Yapılan incelemeler sonunda içinde çadır bulunan çadırların özellikle 

Osmanlı tarihinin ve Osmanlı sultanlarının tarihini konu edinen “şehname” türü 

eserlerde fazlaca bulunduğu tespit edilmiştir. Dönem olarak belirlenen 16. yüzyıl 

içinde ortaya konulan şehname türü eserler araştırılmış şu önemli eserlere 

ulaşılmıştır: Süleymanname (TSM, R, nr.1286), Zafernâme / Nüzhetü’l-Esrar 

(Dublin, Chester Beatty Kütüphanesi nr.413), Selim Hânnâme (TSM, R, nr. 1537), 

Şehinşahnâme (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, FY. 1404), Zübdetü’l-Tevarih 

/Tomar-ı Hümayun/Mücmelü’t-Tomar/Nesebname (Türk-İslâm Eserleri Müzesi 

nr. 1973, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H, nr.1321, Chester Beatty Library 

nr.414), Kıyâfetü’l-İnsâniye ve Şemâili’l-Osmaniye (TSM, Hazine, nr. 1563), Sûr-

ı Hümâyunnâme (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine nr. 1344), Beyan-ı 

Menazil-i Sefer-i Irakeyn/Mecmau’l-Menazil (TSM, R, nr. 1286), Fütühat-ı 

Cemile (TSM, H, nr. 1592), Tuhfetü’l-Guzat (Süleymaniye Kütüphanesi, EE, nr. 

2206) 

 Zikredilen eserlerdeki minyatürler incelenmiş ve “Hünername” adlı eser tez 

konusu olarak belirlenmiştir. Hünername’nin iki cildinde içinde çadır bulunan 

(Birinci ciltte on iki, ikinci ciltte de on iki minyatür) toplam yirmi dört minyatür 

bulunduğu tespit edilmiştir. İçinde çadır bulunan en çok minyatürü ihtiva ettiği için 

“Hünername” adlı eser, tez incelemesi için seçilmiştir.  

Seçilen eser 16. Yüzyıla aittir. “Hünername” adını taşıyan bu eser, Seyyid 

Lokman tarafından yazılmıştır. Eser, klasik dönem olarak ifade edilen sanat 

döneminin özelliklerini ihtiva etmektedir. Klasik dönem minyatürünün 

seçilmesindeki temel etmen minyatürün teknik açıdan, içerik ve tezyinat açısından 

zengin bir içeriğe sahip olmasıdır. Eserde incelenen minyatürler teknik açıdan, 

muhteva açısından ve çadır incelemeleri olmak üzere iki açıdan incelenmiştir. 

Böylelikle minyatürlerin hem sanatsal özelliklerini kavramak hem de içeriğindeki 

zengin hususlarla dönemine ışık tutulması hedeflenmiştir. Çalışma; özellikle çadır 

bölümlerinin detaylı olarak incelendiği minyatürlerin gözlenebilir özelliklerinin 

analiz edilmesine ve elde edilen bulguların yorumlanmasına dayanmaktadır. 

 Öncelikli olarak seçilen minyatürün yer aldığı eserin yazıldığı dönem genel 

olarak incelenmiştir. Bu dönem içinde klasik sanatların, kitap sanatlarının özellikle 

minyatür sanatının yeri irdelenmiştir. Eserin teşekkülünde katkısı olan yazar, hattat 
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ve nakkaşlar tanıtılarak minyatürleri tetkik kısmına geçilmiştir. Sonra eseri minyatür 

sanatının teknik özellikleri doğrultusunda değerlendirmek ve ardından eserdeki 

zengin içeriği irdelemek hedeflenmiştir.  

 Minyatürler incelenirken “Gözlem Formu” kullanılmamıştır. Çünkü minyatür 

incemesinin hem konu hem şekil özellikleri açısından hem de minyatürlerin sanatsal 

özellikleri açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Minyatürlerin öncelikle genel 

bir fotoğrafı sunuluştur.  

Minyatürlerin başlığı olarak kaynak künyesi verilmiştir. Topkapı Sarayı 

Müzesi’nde (TSM) Hazine (H) bölümünde bulunan eserin numarası 1523 ve 

1524’tür. Bu bilgilere minyatürlerin eserdeki yaprak sayıları eklenmiştir. Sayısal 

ifadelerin yanındaki (a) harfi kitabın sol taraftaki sayfasını; (b) harfi ise kitabın sağ 

taraftaki safasını belirtmektedir. Minyatürün altına ise konu bir cümle halinde 

yazılmıştır. Konu tespitleri yapılırken birinci cildin eserleri için Nigar Anafarta’nın 

tespitlerine yer verilirken (Anafarta, 1969:VII-XIII) ikinci ciltteki minyatürler için 

eserler üzerinde kırmızı mürekkeple yazılmış notlar okunup fotoğrafların altına 

yazılmıştır. Arka arkaya gelen ve bir olayın veya durumun anlatımına dayanan 

minyatürlerden içinde çadır olan minyatür tercih edilmiştir (Örnek: TSM H.1524, 61 

a ). 

Değerlendirmenin başında minyatürün tasvir ettiği olay tarihi açıdan kısaca 

açıklanmıştır. Minyatürün nakkaşları ve diğer sanatçıları hakkında ulaşılan bilgiler 

sunulmuştur. Özellikle nakkaş bilgileri için yine Nigar Anafarta ve akadaşlarının 

tespitlerine yer verilmiştir (Anafarta, 1969:VII-XIII). 

Bu bilgilerden sonra minyatürün şekil incelemesine geçilmiştir. Minyatürün 

zemin katmanları incelenmiş ve verilen bilgiler çizimlerle desteklenmiştir. Daha 

sonra yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon düzeni ortaya konulmuş ve 

bu bilgiler de çizimler eşliğinde sunulmuştur. Minyatürlerde renk düzeni incelenmiş 

ve renk kullanım alan ve oranları da verilmiştir.  

Bu şekil incelemelerinden sonra çadır değerlendirmesine geçilmiş ilk olarak 

çadır veya çadırların minyatürün geneli içindeki oranı çizimler yardımıyla 

verilmiştir. İkinci olarak ise minyatürlerdeki çadırların türü, çadır özellikleri, çadır 

tezyinatı açıklanmıştır. Son olarak ise minyatürün tüm unsurlarını içeren genel bir 
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çizim verilerek katmanlar, doğa unsurları, insan figürleri, mimari unsurlar 

numaralandırılarak ifade edilmiştir. 

Minyatürler içinde yer alan talik hattıyla ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan 

metinler okunarak not edilmiştir. 

1.4. Literatür Özetleri 

Araştırmalarımız boyunca çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. Minyatür 

sanatının özellikleri ve tarihi, 16. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi, şehnameler ve 

şehnamecilik, “Hünername” adlı eserin özellikleri, yazarı, nakkaşları, çadır 

özellikleri ve çadır çeşitleri hakkında müracat ettiğimiz önemli kaynaklar aşağıda 

verilmiştir.  

MAHİR, Banu (2012). Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı 

Yayınevi. 

Eser, Osmanlı öncesi ve Osmanlı devri minyatür sanatının gelişim devrelerini 

incelenmekte daha sonra minyatürlü yazmaları konu edinmektedir. Osmanlı 

minyatürlerinde ikonografya ve minyatür sanatına yön veren önemli sanatçılar 

hususunda bilgiler içermektedir. Özellikle minyatürlü yazmalar konusunda şehname 

ve şehnamesiler ile ilgili verilen bilgiler ve önde gelen nakkaşlar hakkında sunulan 

veriler önem arz etmektedir.  

KÜTÜKOĞLU, Bekir (2003). Lokman b. Hüseyin. TDV İA., 27, 209. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Makale, Hünername’nin yazarı Seyyid Lokman’ın hayatı, sanat özellikleri ve 

ortaya kouduğu eserler ile ilgili bilgiler içermektedir. 

ONUK, Taciser (2005). Osmanlı Çadır Sanatı (17-19. Yüzyıl). Ankara: 

Atatürk Kültür Merkezi Yayını. 

Eserin ilk bölümünde çadır hakkında genel bilgiler verilmiş ve çadır türleri 

genişçe açıklanmıştır. Bu bölümün diğer bir başlığında Osmanlı dönemi ordu ve 

saray çadırları hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde çadır süslemelerinin 

Osmanlı süsleme snatındaki yerinden bahsedilmiştir. Diğer bölümlerde ise Osmanlı 

dönemi çadır parçalarından örnekler sunulmuştur. 

TANINDI, Zeren, RENDA, Günsel, ÇAĞMAN, Filiz, BAĞCI, Serpil 

(2006). Osmanlı Resim Sanatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 
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Minyatür hakkında genel bilgiler ortaya koyan eser Osmanlı sanatında 

minyatürün tarihi sürecini ortaya koymuştur. Şehnameler ve şehnameciler hususunda 

bilgiler sunan eserde Hünername’nin yazarı Seyyid Lokman ile ilgili geniş bir bölüm 

bulunmakta ve bu bölüm Hünername ile birlikte şehnamecinin diğer eserlerini de 

açıklamaktadır.   

KONAK, Ruhi (2007). Nakkaş Osman Minyatürlerinde Kompozisyon 

Düzeni ve Sanatsal Üretimler, Sanatta Yeterlilik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.  

Hazırlanan tezde minyatür ile ilgili genel bilgilerin yanında Hünername’nin 

de nakkaşı olan Nakkaş Osman, sanatı ve eserleri hakında bilgiler sunulmuştur. 

Farklı yazmalardan seçilen Nakkaş Osman minyatürleri üzerinden kompozisyon 

değerlendirmelerine dair önemli bilgiler ve tespitler sunulmuştur. Tezin sonunda bu 

değerlendirmeler ışığında sanatsal üretimlere yer verilmiş ve T.C. 

cumhurbaşkanlarının portreleri sunulmuştur. 

FETVACI, Emine (2013).  Sarayın İmgeleri - Osmanlı Sarayının Gözüyle 

Resimli Tarih. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Eser, Osmanlılarda resimli tarih genel bilgiler vemektedir.  Ortak bir saray 

kültürünün oluşturulmasında resimli kitapların yerini inceleyen eser, resimli 

kitapların hedef kitlesi, oluşturulması ve saray içindeki dolaşımına dair önemli 

bilgiler sunmaktadır. Eserlerin oluşturuluşu esnasında sanatçı-hami ilişkisini de 

irdeleyen çalışma bu hususta zengin örnekler ortaya koymaktadır. 

ERTUĞ, Zeynep Tarım (1998). Hünernâme. TDV. İslam Ansiklopedisi, 

18, 484. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Tez konumuz olan Hünername ile ilgili geniş bilgiler sunmaktadır. Yazmanın 

müellifi, konusu, içeriği ve sanatçıları hakkında önemli veriler ortaya koymaktadır. 

Ayrıca eserdeki minyatür sayısından cilt özelliklerine bilgiler vermektedir. 

ÖZTUNA, Yılmaz (1998). Osmanlı Devleti Tarihi-1. Ankara: TC. Kültür 

Bakanlığı Yayınları. 

İki cilt halinde yayınlanan bu eser Osmanlı devletinin özellikle siyasi tarihini 

içermektedir. Minyatürlerde tasvir edilen olaylar hakkında genel bilgiler 

sunmaktadır. Osman Gazi’den Kanuni Sultan Süleyman’a kadar siyasi olaylar 

nakledilmiştir. 



7 
 

EMECEN, Feridun (2002). Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti. 

Türkler , 9. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 

Hünername’nin ikinci cildi tamamen Kanuni Sultan Süleyman’a ayrılmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili olayları betimleyen minyatürlerin açıklanmasında 

başvurulan bu kaynak Kanuni Sultan Süleyman devrinin genel siyasi ve sosyal 

olaylarını ortaya koymaktadır. 

DERMAN, F. Çiçek (2015). Osmanlıda Klâsik Dönem Kanûnî Sultan 

Süleyman (1526-1566) Türk Tezhip Sanatının Muhteşem Çağı: 16. Yüzyıl. 

(Editör: Ali Rıza Özcan). Hat ve Tezhip Sanatı.  Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 343-359. 

Makalede Türk tezhip tarihinin gelişimi verilmiş tezhip sanatına etkilerden 

bahsedilmiştir. 16. yüzyıla kdar geçen süredeki gelişim ve ortaya konan eserlerden 

bahisten sonra 16. yüzyıl Türk tezhibinin özellikleri sanatçıları ve ortaya konan 

eserler detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

ÇÜRÜK, Cenap ve ÇİÇEKÇİLER, Ersin (1983). Örnekleriyle Türk 

Çadırları. İstanbul: Askeri Müze Yayınları. 

Eserin girişinde çadırlar ile ilgili kısa bilgilerin ardından çadır çeşitlerine 

değinilmiştir. Osmanlı Devleti’ndeki çadır geleneğinden bahsedilmiş ve Askeri 

Müzedeki çadır çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. 

ÇÜRÜK, Cenap (1993). Çadır, TDV. İslam Ansiklopedisi, 8, 162-164. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Makalede Çadırın tanımı ve özelşikleri verilerek hem dünya hem de Türk 

toplumlrında çadırların öneminden bahsedilmiştir. Özel olarak Türk çadırları 

incelenerek çadır çeşitleri, kullanım alanları ve elemanları hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

ÇAĞMAN, Filiz (2003). Minyatür. (Hazırlayanlar: Halil İNALCIK ve 

Günsel RENDA). Osmanlı Uygarlıgı II. Cilt. İstanbul: Kültür Bakanlıgı 

Yayınları, 911. 

Eserde Osmanlı uygarlığının önemli bir parçası olan minyatür sanatının 

irdelendiği bir bölüm olan makalede minyatrürün Osmanlı sanat hayatı içindeki yeri 

ve glişimi incelenmiştir. Özellikle 16. yüzyıl yazmaları içinde şehnamelere gniş yer 
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rilerek hem Seyyid Lokman ve eserleri hem de Hünername hakkında bilgiler 

sunulmuştur. 

BİROL, İnci A (2009). Türk Tezhip Sanatında Desen. (Editör: Ali Rıza 

Özcan). Hat ve Tezhip Sanatı.  Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 489-503. 

Bu makalede özellikle Türk tezhip sanatındaki desen çeşitleri ve dönemlerine 

göre tezhip tarihindeki gelişmeler ve değişimler ele alınmıştır. Makaleden özellikle 

klasik dönemin sanat özellikleri hakkındaki bilgiler dolayısıyla faydalanılmıştır. 

ATASOY, Nurhan (2002). Otağ-ı Hümayun Osmanlı Çadırları. İstanbul: 

Koç Kültür Sanat Tanıtım. 

Çadırlar ve özellikle otağ-ı Hümayunlar konusunda tmel kaynaklardan birini 

teşkil eden eser çadırlar hakkındaki genel bilgilerle başlamıştır. Özellikle saray ve 

ordu çadırlarını baz alan eser çadır tiplerine dair bilgiler sunmaktadır. Sonraki 

bölümde padişah çadırları olan otağ-ı hümayunları anlatan eser bu çadırların 

parçaları, elemanları, mimari ilişkileri, kumaş ve süslemeleri gibi konularda geniş 

bilgiler sunar. Topkapı Sarayı Müzesi ve Askeri Müze örneklerini de sunan eserde  

Avrupa müzelerindeki Türk çadırlarından örnekler de mevcuttur. 

ANAFARTA, Nigar (1969). Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları. 

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları\Doğan Kardeş.  

Eser, esasen Hünername’nin birinci cildinin aynı boyutta tıpkıbasımı 

niteliğindedir. Eserde, Hünername’nin birinci cildindeki tüm minyatürlerin 

tıpkıbasımı mevcuttur. Şevet Rado’nun yazdığı önsöz bölümünün ardından Nigar 

Anafarta bir giriş yazısına yer verilmiştir. Bu bölümde Hünername hakkında ele 

geçen vesika ve belgelerden yola çıkılarak yazmada kaç minyatür olduğu, eserin 

hazırlanışında görev alan nakkaşların isimleri ve bu nakkaşların kaç eser ürettikleri 

bilgileri yer almaktadır. Nigar Anafarta yazısında, Mihriban Keredin ile birliktae 

yapılan incelemeden sonra hangi eserlerin hangi sanatçıya ait olduğu bilgisini 

vermektedir. 

AND, Metin (2014). Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür. İstanbul: YKY 

Eserin ilk bölümünde genel anlamda Osmanlı tasvir sanatlarından 

bahsedilmektedir. Snraki bölümde ise Osmanlı minyatür sanatının dönem dönem 

evreleri ve özellikleri ifade edilmiştir. Nakkaşhaneler ve nakkaşlar hakkında verilen 

bilgilerden sonra Osmanlı dönemi minyatürlerini konu yelpazesi anlatılmıştır. Eser, 
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klasik dönem minyatürleri hakkında verdiği bilgilerden, nakkaşhaneler ve nakkaşlar 

hususundaki açıklamalardan ve tarih konulu yazmalar ile ilgili sunduğu verilerden 

ötürü önemli bir kaynak teşkil etmiştir. 

KAZAN, Hilal ( 2010). Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid 

Lokman’ın Saray için Hazırladığı Eserler. Osmanlı Araştırmaları, 35, 119. 

Makalede Hünername’nin de yazarı olan Seyyid Lokman’ın hayatı ve eserleri 

anlatılmaktadır. Özellikle Seyyid Lokman’ın sesrleri hakkında verilen bilgiler çok 

önemlidir. Yazar, Özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivini belgelere dayandırdığı 

bilgilerle yazmalarda görev almış sanatçılar sanat çeşidine göre isimlerini ve 

durumlarını anlatmaktadır. 
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2. 16. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNE GENEL BAKIŞ 

 

“Klasik çağ” olarak adlandırılan Osmanlı Devleti’nin 16. Yüzyılı II. 

Bayezid’den (1481-1512) başlayarak, Yavuz Sultan Selim (1512-1520), Kanuni 

Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574), III. Murad (1574-1595) ve 

Sultan III. Mehmed’e (1595-1603) kadar süren altı padişahı kapsar. Bu dönemde 

Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış büyük bir devlet halindedir (Cezar, 1989:94-95) . 

Devlet, kurumsal teşkilatını tamamlamış durumdadır. Önemli şehir 

merkezlerinin yanında nüfus, çoğunlukla kırsaldadır ve ekonomik sistem tarım ve 

askeri teşkilatı birleştiren bir yapıya dayanmaktadır. Merkezde ise “Kapıkulu 

ocakları” adı altında örgütlenmiş sürekli ve ücretli bir hassa ordusu vardır 

(Halaçoğlu, 2002:1462).  

Toplumsal yapıya bakıldığında padişah, siyasi otoritenin başıdır. Padişah 

töreye göre memleketin sahibi sayılırdı. Bu sebeple tebaasının canı ve malı üzerinde 

tasarruf hakkı vardı; vasıtalı veya vasıtasız bunu kullanırdı. Her türlü kuvvet 

padişahın elindeydi. Ancak bunu keyfî olarak değil, kanun, nizam ve an‘anelere 

dayanarak ve muamelâtın icaplarına göre yürütürdü. Osmanlı Devleti‘nde kanun ve 

nizamlar, genel olarak İslam hukukuna dayanmakla birlikte, padişahın toplum 

yararına vereceği hükümler, örf adı altında toplanmış ve hükümdarın yasama 

yetkisini genişletmiştir (Halaçoğlu, 2002:1462). 

Devlet kurumlarında devşirme usulüyle devletin her bölgesinden gelen 

yüksek bürokratlar vardır ve bunlar kul statüsündedirler. Hazîne-i Âmire denilen 

devlet hazinesi yanında padişahın “Ceb-i Hümâyûn ” denilen özel ve kişisel bir 

hazinesi bulunur. Bu durum, vakıf eserlerinin ortaya konulmasına, bürokrat ve 

varlıklı kişilere örnek olmaya, sanat erbabının eser ortaya koymasına sebep olmuştur 

(Cezar, 1989:94-95). 

Bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek 

üzere toplanan dîvana Dîvan-ı hümâyun ismi verilmiştir. Bu Osmanlı dîvanı 

Selçuklu, İlhanlı ve diğer Türk devletleri örnek alınarak meydana getirilmiştir 

(Uzunçarşılı, 1970:50). 

Çelebi unvanıyla da anılan Osmanlı padişah çocuklarına şehzade ismi 

verilmekteydi. Şehzadeler babalarının sağlığında yüksek bir sancağın idaresine 

(sancağa çıkma) tayin edilirler ve bu suretle bütün askerî ve idarî işlerde 
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yetiştirilirlerdi. Takriben on-on beş yaşlarında gönderildikleri sancaklarda kendilerini 

yetiştirmek üzere Lala ismi verilen tecrübeli bir devlet adamı maiyyetinde 

bulunurlardı. Sancaktaki şehzadelere çelebi Sultan denilirdi. Şehzadelerden 

sancakbeyi olanların yanlarında nişancı, defterdar, reisülküttab v.s. kalem heyetiyle 

mîriâlem, mirahur, kapı ağası ve diğer bazı saray erkanı yer alırdı. Çelebi Sultanlar 

eğer yaşları müsaitse bizzat dîvân kurar ve kendi sancaklarına ait işleri görürlerdi. 

Yaşları küçük olanların bu işlerine lalaları bakardı. Sancağın bütün işlerinde söz 

sahibi olan lalalar, devletçe itimat edilen vezirlerden tayin edilirdi. (Halaçoğlu, 

2002:1464) 

II. Bayezid  (1481-1512) dönemi Cem Sultan ile saltanat mücadelesini 

akabinde başlar. Cem Sultan hadisesi uluslar arası bir soruna dönüşmüştür. 27 Ocak 

1495‘te Roma‘dan ayrılan Cem, Castel Capuana‘da 25 Şubat 1495 tarihinde vefat 

etti. Elindeki kıymetli rehineyi bırakmak zorunda kalan Papa‘nın Cem‘i zehirlettiği 

rivayet edilmektedir. (Şakiroğlu, 1993:284) Venediklilerle mücadeleler sonucunda 

Mora fethedilmiştir. İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine 1502’de Şah İsmail 

tarafından Safevi Devleti kurulmuştu. Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında 

Anadolu'da Şah Kulu isyanı çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade Selim 

(Yavuz), babası II. Beyazıt’ın Safevi ve Şii tehlikesine karşı yeterli önlem almaması 

üzerine yeniçerilerin ve devlet adamlarının desteğiyle babasını tahttan indirerek 

padişah oldu  (Öztuna, 1998: 149). 

Yavuz Sultan Selim (1512-1520), idaresine ağabeyleri Ahmet ve Korkut'un 

tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesine dayanarak 

şehzadeleri etkisiz hale getirerek başladı. (Öztuna, 1998: 152) Yavuz, 23 Ağustos 

1514 tarihinde Şah İsmail ile Çaldıran ovasında yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. 

Böylelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şiilik tehlikesi ortadan kalktı. (Yavuz, 

2002:796) Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları 

beyliklerinin siyasi varlığı kesin olarak sona erdi. Bu beyliklerin katılması ile 

Osmanlılar Anadolu Türk birliğini kesin olarak sağlamışlardır. Yavuz Sultan Selim, 

1516' da Mercidabık savaşında Memluk ordusunu yenerek Suriye ve Filistin 

topraklarına sahip oldu.1517'de Ridaniye savaşında Memluk ordusunu ikinci kez 

yenerek, bu devleti ortadan kaldırdı. Mısır toprakları Osmanlılara katıldı. Böylelikle 
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büyük siyasî ve dinî sonuçları olan “Halifelik”  kurumu Osmanlılara geçmiş oldu  

(Öztuna, 1998: 158). 

Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) uzun hükümdarlık dönemi, Mısır ve 

Anadolu İsyanlarıyla (Canberdi Gazali İsyanı (1521), Ahmet Paşa İsyanı (1524), 

Baba Zünnun İsyanı (1526), Kalenderoğlu (Kalender Çelebi ) İsyanı ( 1527) ) 

mücadeleyle başlamıştır. Siyasi otoritenin kurulmasının ardından sefer ve fetihler 

başlamıştır. Belgrat'ın fethi (1521), Rodos Adasının Fethi (1522), Mohaç Meydan 

Savaşı ve Macaristan’ın Fethi (29 Ağustos 1526), I. Viyana Kuşatması (1529) ve 

Almanya Seferi (1532) Osmanlı devletinin Avrupa’daki varlığını perçinlemiştir 

(Öztuna, 1998: 194). 

Rodos adasının fethinin (1522) ardından Barbaros Hayrettin Paşa'nın (Hızır 

Reis) Osmanlı hizmetine girmesi ve Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması 

(1533), Kanuni’nin Akdeniz egemenliğinin önün açmıştır. Preveze Deniz Savaşı (28 

Eylül 1538), Nice (Nis) Kuşatması (1543), Trablusgarp'ın Alınması (1551), Cerbe 

Deniz Savaşı (1559) ve Hint Deniz Seferleri (1538–1553) deniz güçleriyle elde 

edilen mücadeleleri ortaya koymuştur (Emecen, 2002:935-968). 

Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa’daki siyasi varlığını güçlendirip ticaretini 

canlandırmak amacıyla 1535'de Fransızlarla Kapitülasyon antlaşması imzalamıştır. 

Kapitülasyon, bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen haklardır. 

(Türkçe Sözlük, 1998:1198) 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasıyla 

tamamen kaldırılan Kapitülasyonlar zamanla diğer Avrupa devletlerine 

genişletilmiştir. İran üzerine Irakeyn (1534), İran (1548) ve Nahcivan (1553 -1555) 

seferleri olmak üzere üç sefer düzenlenmiştir. Bu seferler sonucunda Osmanlı 

Devleti galip gelmiş ve İran'ın barış istemesi üzerine Amasya Antlaşması 

imzalanmıştır (1555) 1555 Amasya Antlaşması, Osmanlı Devleti ile İran arasında 

imzalanan ilk anlaşmadır ve neticesinde Bağdat Osmanlı hâkimiyetine girmiştir  

(Öztuna, 1998: 240). 

 Kanuni’nin 1566 yılında ölümüyle tahtın tek varisi olan Kütahya valisi 

Şehzade Selim başa geçti. Hem dirayet hem de ilim noktasında kendinden önceki 

padişahların seviyesinde değildi (İlgürel, 2002:1176). Bu dönem de kazanılan 

başarılarda Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın dirayetli siyasetinin de rolü 

büyüktür. Bu sebeplerden ötürü bu dönemi Sokullu dönemi olarak adlandırılmıştır. 
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Osmanlı tarihinde ilk defa ordunun başında sefere çıkmayan padişah olan II. Selim 

aynı zamanda İstanbul’da ölen ilk padişahtır. Edirne’de Selimiye camiini inşa 

ettirmiştir.  

Dönemin fetih hareketleri incelendiğinde Yemen’in Fethi’nin (1568) ardından  

korsan yatağı haline gelmesi üzerine Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından Sakız 

adasının fethi (1568) gerçekleşmiştir. Endonezya (Sumatra) seferi (1568-1569) ile 

Açe sultanlığına Portekizlilere karşı savaş araç gereçleri ve uzman asker yardımında 

bulunulmuştur. Kıbrıs’ın Fethi’nin (1571) gerçekleşmesiyle Doğu Akdeniz tamamen 

Osmanlı egemenliğine girmiştir. Kıbrıs adasının alınması Avrupa devletlerini 

harekete geçirdi. Papanın teşviki ile kurulan haçlı donanmasına Venedik, İspanya, 

Malta, Papalık ve diğer İtalya devletleri katıldı. Don Juan idaresindeki haçlı 

donanması İnebahtı yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı donanması yok etmiştir 

(1571). Venedik elçisi İnebahtı mağlubiyetinden sonra Osmanlı hükümetinin nabzını 

tutmak ve barışa razı olup olmadığını öğrenmek maksadıyla Sokullu‘yu ziyaret 

etmişti. Elçinin maksadını sezen Sokullu “Biz sizden Kıbrıs‘ı alarak kolunuzu kestik; 

siz ise donanmamızı mağlup ederek sakalımızı tıraş etmiş oldunuz; kesilmiş kol 

yerine gelmez, lakin tıraş edilmiş sakal daha gür çıkar” demişti. (Gazioğlu, 1994:27) 

İnebahtı yenilgisinden sonra tekrar oluşturulan Osmanlı donanması 40 yıldır 

İspanyolların elinde olan Tunus’a,Yemen valisi Kılıç Sinan Paşa ve Kaptan-ı Derya 

Kılıç Ali Paşa tarafından düzenlenen seferle 1574 de Tunus fethedilmiştir (İlgürel, 

2002:1176). 

 III. Murad (1574-1595) döneminde Osmanlı toprakları bu dönemde en geniş 

sınırlara ulaşmıştır.1582’de Yeniçeri Ocağı’na, Kanun-u Kadim’e aykırı olarak 

devşirme dışı kimseler de ilk kez bu dönemde alınmıştır. 1578’te İngiltere’ye de ilk 

kapitülasyon verilmiştir. Sultan III. Murat hem yükselme dönemi hem de duraklama 

dönemi padişahıdır. 

 Dönemin siyasi olaylarına bakıldığında Lehistan’ın(Polonya ve Litvanya) 

himaye altına alınması (1575) olayını Fas’ın himaye altına alınması (1577) takip 

etmiştir. Ferhat Paşa (İstanbul) Anlaşması (1590) sonucu Tebriz, Karabağ, Gence, 

Gürcistan ve Luristan Osmanlı devletine bağlandı. Böylece doğudaki en geniş 

sınırlara ulaşılmış oldu. 1578 yılında İngilizlere ilk kapitülasyonlar verildi. 

Fransa’nın ayrıcalıkları genişletildi. 



14 
 

Kanuni’nin son dönemlerinden itibaren Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa 

devlet işlerinde etkili olmaya başlamıştır. II. Selim ve sonra da III. Murat’ın ilk beş 

yılında Sokullu, devlet işlerini üstlendiği için 1564-1579 yılları arasındaki döneme 

Osmanlı tarihinde “Sokullu dönemi” denilmiştir. Sokullu siyasi nufuzu yanında 

büyük projeler gerçekleştirmeyi hayal etmiştir. Bunlardan biri Don-Volga Kanalı 

Projesidir. Don ve İdil nehirlerinin birbirlerine en fazla yaklaştığı yerde 10 km.lik bir 

kanal açarak Karadeniz ve Hazar denizinin birbirine bağlanması amaçlanmıştır. 

Diğer projelerinde ise Süveyş’te Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayacak 

Süveyş Kanalı Projesi ve Karadeniz-Marmara Projesi ile İznik Gölü, Sapanca Gölü 

ve Marmara denizi arasında bağlantı kurarak Marmara ve Karadeniz’i birleştirmek 

istemiştir. Mimar Sinan bu işle görevlendirildi ise de proje sonuçsuz kalmıştır. 

 III. Mehmed (1595-1603) dönemi 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başını 

kapsar. 1595 yılında yapılan Almanya harbinde üzücü kayıplar yaşandı. Ancak 1596 

Eğri zaferi, 1599 Uyvar ve 1600 Kanije seferlerinin getirdiği zaferler yüzyılın 

sonunda gelen önemli başarılar olmuştur (Öztuna, 1998: 310-315). 
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3. 16. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ SANAT HAYATI 

 

 “Klasik çağ” olarak değerlendirilen 16. Yüzyıl, siyasi anlamda olduğu kadar 

sanat açısından da yükselişte olunan bir dönem olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in 

tahta çıkmasıyla klasik sanatlar için de verimli bir dönem başlar. Çünkü Yavuz 

Sultan Selim’in Mısır ve Tebriz seferleri sonucu İstanbul’a getirilen, farklı 

gelenekleri temsil eden Doğulu nakkaşlar ile Osmanlı coğrafyası sanatkârları birlikte 

eser üretmeye başladıklarında etkisi ve sonuçları XVI. yüzyıl ortalarına kadar 

sürecek dekoratif bir üslup ortaya konulur. Timurlu sultanı Hüseyin Baykara 

döneminde (1468-1506) Herat ve Akkoyunlu Türkmenlerinin oluşturduğu Şiraz 

üslubunun yanı sıra Memlük ve büyük ölçüde Safevi Tebriz üslubunun etkileri 

dönemin eserlerinin ayrıntılarına, kompozisyon düzenlerine ve figürlerine yansır 

(Mahir, 2012:51).  

Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan sanatın yükselişi Kanuni Sultan 

Süleyman devrinde de devam eder. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan 

bazı edebiyat eserlerinde Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’i aldıktan sonra İstanbul’a 

gönderdiği Heratlı nakkaşların üslubunun kullanılıyor olması Herat kökenli 

nakkaşların İstanbul nakkaşhanesinde uzunca bir süre etkili olduklarını gösterir. 

Matrakçı Nasuh, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde 

konusu tarih olan eserleri bizzat yazıp bunları resimleyen Osmanlı minyatüründe 

“Topografik Ressamlık” adı verilen yeni bir tasvir türünün öncüsü olmuştur. 

Sanatçının (Matrakçı Nasuh) Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn veya Mecmu’ı 

Menazil [İÜK, T. 5964] adlı eseri Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-1536 yılları 

arasında çıktığı İran seferini konu alır (Mahir, 2012:51). 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin başka bir yeniliği ise şehname türündeki 

tarihi konulu eserlerin resmi bir karakter kazanmasıdır. Bu gelişmede Safevi 

şehzadesi Elkas Mirza’nın payı büyüktür. Zira kardeşi Şah Tahmasp ile arası bozulup 

1547’de İstanbul’a gelen şehzade, gelirken yanında değerli kitaplarını, kitapdârı 

Şirvanlı Eflâtun ile nişancısı Fetullah Arif Çelebi’yi de getirmiştir. Fetullah Arif 

Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman’ın takdirini kazanarak şehnâme türünde eserler 

yazmış ve bu türe öncülük etmiştir. 
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II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1595) zamanında özellikle 

minyatür sanatı en verimli döneine ulaşmış bu dönemde sanat, klasik üslubuna 

kavuşmuştur. Osmanlı minyatürübu devirde Nakkaş Osman öncülüğünde diğer İslam 

minyatürlerinin kalıpçı ve bezemeci anlayışından sıyrılıp gerçekçi,  yalın bir anlatım 

diline kavuşmuştur (Çağman, 1999: 197-206). 

3.1. 16. Yüzyılda Kitap Sanatları 

Osmanlı Devleti’nde önemli bir yere sahip olan kitap sanatları, bir eserin 

yazılma, süslenme, resimlenme, ciltlenme gibi süreçlerin sonunda ortaya çıkmıştır. 

Bir ilmi gereklilik, yazarın himaye ve takdir görme isteği veya sipariş gibi sebeplerle 

ortaya çıkan kitabın üretim süreci bir yazarın görevlendirilmesiyle başlar. Yazarın 

kitabın içeriğini hazırlamasıyla kitap sanatlarının vazifesi başlar. Yazar, hazırladığı 

eserin kitaba dönüşmesi için hattatın, kâtibin, müzehhibin, nakkaşın ve mücellidin 

yardımına ihtiyaç duyar. Hazırlanan eser padişah, sadrazam veya başka bir hamiye 

sunulur; yazar, haminin hoşnut kalma derecesine göre ise ödüllendirilir. Eserler, 

kitaba dönüşme sürecinde “kitabhane” veya “nakkaşhane” adı verilen atölyelerde 

hazırlanmıştır. Sarayın kendine bağlı atölyeleri olduğu gibi ticari amaçlı özel 

atölyeler de mevcut olmuştur (Fetvacı, 2013:95). 

16. yüzyılda imparatorluğun başlıca şehirlerinde sağlam bir kitap ticareti 

vardı ve yükseköğretim kurumlarıyla, bu kurumlara giren hoca ve talebelerle 

yakından bağlantılıydı. Özel, toplu ve herkese açık okumalar saray içinde ve sarayın 

dışında da mevcuttu. Saray erkanının kitap yazım hamiliği olduğu gibi saray dışında 

da kitapların ve başka yazılı malzemelerin hazırlanışıyla ilgili loncalar kurulmuştu 

(Neumann, 2005: 51-76). 

Kitap üretim süreci; hamiler ve himaye, yazarlar, atölye ortamları, sanatçılar 

ve kâtiplerle birlikte yürümüştür. Hami, bir sanat eserini sipariş eden ve bedelini 

ödeyen kişidir. Padişahlar ile yazar ve sanatçılar arasında çoğu kez büyük etkiye 

sahip aracılar vardır. Aracılar, bizzat sipariş yapmışlarsa kitabın bedelini ceplerinden 

öderler; padişah adına sipariş yapıldıysa ücret hazineden ödenirdi; zira padişah için 

hazırlanan kitaplar da hazineye konulurdu. (Fetvacı, 2013:95) 

Resimli yazma hamiliği Acem-İslam dünyasındaki şiir hamiliğinden ayrılmaz 

bir parça gibidir. Nizâmî Âruzî ”Çahar Makale” (Dört Makale) adlı 12. Yüzyıl 

risalesinde şairi, hükümdarın vazgeçilmez dört danışmanından biri sayar; zira 
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hükümdar öldüğünde ordusundan, hazinesinden ve mal varlığından hiçbir şey 

kalmayacaktır, ama ismi şairler sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Bu anlayış, 

hükümdarların şair ve tarihçilere özel önem vermesine sebep olmuştur. Seyyid 

Lokman, Şehname-i Selim Han’ın (TSMK A. 3595) mukaddimesinde padişahtan ilk 

siparişi nasıl aldığını nakleder. Kadılık görevinden ayrıldıktan sonra Sadrazam 

Sokullu Mehmet Paşa ve kâtibi Feridun Ahmet Bey’in yardımıyla padişahın ilgisine 

mazhar olur. Payitahtın hemen dışındaki Silivri’ye bir av gezisi sırasında II. Selim 

Zigetvar seferini “şehname” tarzında yazdırma isteğini dile getirir. Yanında 

bulunanlar bu iş için Lokman’ı tavsiye ederler. Bunun üzerine II. Selim İstanbul’a 

dönüşünde  Lokman’ın şiirlerini inceler. Şiirleri zevkine uygun bulunca Lokman’a 

bu işi verir. Benzer himaye ilişkileri Lokman’dan sonra göreve getirilen Talikizâde 

açısından geçerliliğini korudu. Talikizâde’nin yükselmesine yardımcı olan iki 

sadrazamın Özdemiroğlu Osman Paşa (ö. 1585) ve Koca Sinan Paşa olduğu ifade 

edilir (Fetvacı, 2013:102-103).          

 Dönemin diğer İslam hanedanları gibi Osmanlı devletinde de saraya bağlı bir 

zanaatkar topluluğu teşekkül etmiştir. “Ehl-i hıref” adıyla bilinen bu topluluk, 

sarayın dış hizmet şubelerinden biriydi. Ehl-i hırefe üç ayda bir maaş ödenirdi. 

Zanaatkarlar düzenli maaşın yanında özel projeler için tahsis edilen bahşiş ve zam 

alırlardı. Ehl-i hırefin nezaretçisi konumundaki baş defterdar, bir eşya için sipariş 

vermek gerektiğinde nakkaşlar gibi belirli bir birimin başındaki kişiyi çağırırdı; 

ayrıca maaşlarını ve bahşişlerini öderdi. Osmanlı kitapları üzerinde çalışan ehl-i hıref 

topluluğunun mahiyeti zamanla değişti. Ehl-i hıref,  II. Bayezid ve I. Selim 

zamanında sistemi oturmuş bir yapıya büründü. Sayıları Kanuni döneminin sonuna 

doğru iki kat artışla 636’ya ulaştı. Ehl-i hırefin 1526’dan 1796’ya kadar düzenli 

tutulan ücret defterleri teşkilat yapısı ve barındırdığı “bölükler” hakkında önemli 

bilgiler sağlamıştır. Nakkaş bölüğü 1526’da 41 kişiden oluşmaktaydı. Bu sayı,1596 

da 62 nakkaş ve 62 şakirde çıkmıştır.1604-05’te ise 41 nakkaş ve 52 şakirt vardı 

(Meriç, 1953:7-11). 

 Ehl-i hıref nakkaş bölüğü sanatçıları sadece yazmalar üzerine çalışmazlardı. 

Mobilya ve dokuma tasarımları hazırlar, çeşitli bezeme ve inşaat projelerinde 

çalışırlar, mimari projeleri denetlemek için Manisa-Mekke gibi şehirlere gönderilirler 
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ve padişah fermanlarının bezemesini yapmak gibi işlerle meşgul olurlardı 

(Necipoğlu, 2007:341). 

 Ehl-i hıref sanatçıları, arşiv belgelerinde “cemaat-i nakkaşan-ı hassa-i 

kadim”, “cemaat-i katiban-ı kütib-i kadim”, “cemaat-i mücellidan-ı hassa” gibi 

ocaklar içinde zikredilmişlerdir  (Fetvacı, 2013:110).          

 Necipoğlu’nun incelediği belgeler doğrultusunda Çağman, saray atölyesinin 

sabit bir mekana sahip olduğunu ortaya koyar ve nakkaş bölüğünün Topkapı 

sarayının birinci avlusunda saray binalarının bezenmesine yönelik tasarımlarının 

hazırlandığı stüdyolarının bulunduğunu ortaya koyar. I. Süleyman döneminde 

Ahmed Karahisarî tarafından yazıya geçirilen ve 1584-93 arasında bezenen Kur’an-ı 

Kerim gibi özel projeler için sarayın bu kısmında geçici stüdyolar kurulmuş 

olmasının yüksek bir ihtimal olduğunu ileri sürer (Çağman, 1989: 35-46). Seyyid 

Lokman’ın, muhtemelen geçici stüdyoları kullandığı ifade edilmiştir. Şehnameci 

Arifî Fethullah Çelebi’nin kendi kullanımına verilmiş bir eve Kanuni döneminde, beş 

ciltlik bir tarih eseri için çalışacak hattatlara odalar ekletildiği belirtilmiştir. Arifî’ye 

ayrılan stüdyo ev 1583-85’te Mimar Sinan tarafından kullanılmıştır Nakkaşhanenin 

yanında piyasa için çalışan ve zaman zaman sarayla ilgili projelerde işbirliği yapan 

sanatçılara ait atölyelerin bulunduğu tespit edilmiştir (Necipoğlu, 2007:274-275). 

Bir haminin himayesinde yazıma hazırlanan bir eser, kitabhane veya 

nakkaşhanede kitap sanatları üstadları ekibince hazırlanırdı (Birol, 2008: 47).                                                                                

Ayrıca zanaat erbâbı ve esnaf arasında, siyah is mürekkebi, sarı mürekkep 

(zırnık), kırmızı mürekkep (lâl mürekkebi) yapan mürekkepçiler, altın varak yapan, 

altın ezen, fırçasını ve bugün tirlin denilen cetvel kalemi yapan, boya hazırlayan, 

murakka’ geren, kişilerde bulunurdu. Böylece tezyin edilecek yazma eserin 

malzemesi piyasa esnafının da katılımıyla hazırlanmış olurdu (Birol, 2008: 47). 

Eserin metni hattat tarafından âharlı kâğıtlara is mürekkebiyle yazılır ve 

bezenecek yüzeyler belirlenir, desenler hazırlanırdı. Nakışhânede süslemeli desen 

çizen sanatkârlara “tarrah” denirdi (Devellioğlu, 1998:1034). Tarrah günümüzdeki 

desinatörlerin yaptığı işi yapardı. Daha sonra desen tasarımı müzehhipler tarafından 

yapılmıştır (Birol, 2008: 47). 
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Hazırlanan desen sernakkaş tarafından kabul görürse, iğnelenerek kalıbı 

çıkarılır, zemin rengine göre söğüt kömürü tozu veya tebeşir tozu ile desen 

silkelenerek işleneceği kâğıda geçirilirdi (Birol, 2008: 47). 

Zemin temizlendikten sonra altın sürülüp, parlatılacak kısımlar altın mühresi 

(zermühre) ile parlatılır, tahrirleri (sınır çizgileri), “tahrirkeşler”, cedvelleri 

“cedvelkeşler” tarafından çekilir [-keş, “çeken” anlamına gelir (Devellioğlu, 

1998:511)], zemin rengi doldurulur ve motiflerin zemin renkleri konularak tezhip 

edilecek alanlar bezenirdi (Birol, 2008: 47). En son yapılması gerekiyorsa eğer tığlar 

dönemin zevk anlayışına göre kuzunun devamı bir renk ile bezenirdi. Daha sonra 

eser “mücellide”(cilt yapan ustaya) giderek ciltlenirdi. Şâyet kitaba minyatür 

yapılacak ise, bu işi “nakkaş” veya “musavvir” denilen sanat erbâbı üstlenirdi (Birol, 

2008: 47). 

 İslam dininin, peygamber efendimize bir “kitap” ile nüzulü İslam 

medeniyetinin de kitap merkezli bir hüviyete sahip olmasının önünü açmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’in inişiyle birlikte ilk etapta “O”nu yazma ve bir araya getirme 

çabası zamanla daha güzel yazma süsleme gayretine dönüşmüştür. Geç Emevi Erken 

Abbasi Dönemi’nde 8.-10. Yüzyıllar arasında istinsah edilen Kur’an nüshaları, 

“güzel yazma” ve  “sayfaları tezhiple bezeme” geleneğinin kutsal kitabın 

sayfalarında başladığını göstermektedir (Özcan, 2015:239). 

 11.-12. Yüzyılda Büyük Selçuklu coğrafyasında sürdürülen bezeme 

çalışmaları, 14. yüzyılın başlarında İlhanlı ve 14. yüzyıl boyunca Memlûk 

müzehhipleri tarafından devam ettirilmiştir. 16.yüzyıla kadar müzehhiplerin farklı 

ifade biçimleri siyasi dönem ve coğrafyalarına göre Timur Devri Herat Üslubu, 

Celayir Üslubu, Şiraz Üslubu, Türkmen Üslubu ve  Babanakkaş Üslubu ile 

sürdürülmüştür. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde tamamlanan 

hazırlık yılları, 16. yüzyıldaki Osmanlı klasik üslubunda nihai şeklini almış ve 

gelişmesini tamamlayarak “İstanbul Üslubu” nun doğmasına sebep olmuştur (Özcan, 

2015:239). 

 

Padişahlar arasında kitaba düşkünlüğü ile tanınan II. Bâyezid (1481–1512)  

zamânında nakışhâne kurumu ve kitap sanatları gelişmeye devam etmiştir. Bu târih 

aynı zamanda tezyînatta klâsik dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çünkü 
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eserlerde motif ve desenlerdeki gelişme, renklerdeki olgunluk, işçilikteki akıl almaz 

incelik ve kullanılan malzemenin kalitesi, hemen göze çarpmaktadır. Osmanlı 

padişahlarının fermanlarında yer alan tuğraların da Sultan II. Bâyezid döneminden 

(1481-1512) başlayarak tezhiplendiği görülür  (Birol, 2009: 44). 

1498-1554 yılları arasında saray nakkaşhanesinde müzehhip olarak çalıştığı 

bilinen Bayram b. Derviş, levha tasarımında Hasan b. Abdullah, tezhip geleneğinin 

taşıyıcısı olmuştur (Tanındı, 2015:264). 

Yavuz Sultan Selim zamanında (1512-1520) doğuya özellikle Mısır ve İran’a 

seferler düzenlenmiş ve birçok zafer kazanılmıştır. 1514’de Yavuz Sultan Selim 

Çaldıran seferinden dönerken Tebriz, Şiraz ve Herat’dan, bir kısmı Acem, bir kısmı 

da Horasan’lı Türkmen olmak üzere kırka yakın sanatkârı ve sanat eserlerini 

beraberinde İstanbul’daki saraya getirmesi Türk Tezhip sanatının gelişiminde önemli 

bir dönüm noktasını oluşturmaktadır (Birol, 2008: 44 ;  Ç. Derman, 2009: 343).  

Kanûnî döneminde, sazyolu üslûbunu kurarak saray nakışhânesi baş nakkaşı 

olacak Şah Kulu ve Timur soyunun son prenslerinden ve sanat düşkünü Bedîü’z 

Zaman Mirzâ’nın da Horasan, Tebriz, Şiraz ve Herat’tan İstanbul’a gelen grupta 

bulunduğu bilinmektedir. İçlerinde Acem asıllı olan sanatkârlar, saray 

nakışhânesinde Acem nakkaşlar bölüğünü oluşturmuş, kendi zevk ve görüşlerini, 

burada buldukları sanatla harmanlayarak Osmanlı kitap sanatlarına uzun süre hizmet 

vermişlerdir. “Çintemânî” motifinin Yavuz Sultan Selim döneminde getirilen bu 

sanatkârlar tarafından tezyînata kazandırıldığı kabul edilmektedir. Üçgen şeklinde 

yerleştirilmiş üç yuvarlak benek ve iki dalgalı çizgiden meydana gelen çintemânîye 

Buda’nın üç ruhanî özelliğini belirten “Timuçin damgası” da denir. Timur Dönemi 

sikkelerinde rastlanan ve pars postundaki beneklere veya kaplan postuna benzetilen 

bu motif, Osmanlı’da güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul edilir. Tezhip 

sanatında az rastlanan çintemânî padişah ve şehzade kaftanlarında, çatmalarda, 

kumaş, kavuk örtüsü ve çinilerde daha fazla kullanılmıştır (Birol, 2008: 44; Ç. 

Derman, 2015: 343). 

16. yüzyılda rağbet görmüş olan “halkârî” üslubu, farklı renkte altın 

kullanılarak daha zengin ve gösterişli bir biçimde işlenmiş, gölgelendirmesi sulu altın 

ile yapıldığı gibi tarama olarak da uygulanmıştır ( Derman, 2015: 344). 
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Osmanlı sanatında 15. yüzyılın sonunda II. Bâyezid dönemi ile başlayan 

klâsik üslûbun en parlak dönemi, Kanûnî Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanat 

yıllarına rastlamaktadır. Türk rönesansının kurucusu ve hamisi olan Kanûnî, Osmanlı 

Devleti ve Türk sanatına  “altın çağını” yaşatmıştır (Birol, 2008: 44) Kanûnî 

Döneminin ekol yaratan müzehhiplerinin başında Şah Kulu ve onun öğrencisi 

Karamemi gelmektedir. Şah Kulu ve Kara Memi’nin oluşturdukları üslûplar ve 

yetiştirdikleri öğrencilerle Osmanlı Sanatı 16. yüzyılın ortalarında doruk noktasına 

ulaşmıştır. Kanûnî’den sonra devlet geleneğinin gelişmesine bağlı olarak duraklama 

dönemine girmiştir. Bu duraklamanın saray nakışhânesine yansıması 17. yüzyıl 

ortalarını bulmuştur (Çağman, 1988: 13,15). 

Osmanlı sanatının klâsik çağını biçimlendiren sanatçılar arasında en ustası ve 

en ünlüsü Bağdatlı ressam Şah Kulu gelmektedir. Şah Kulu, 1514’de Çaldıran savaşı 

sonrasında Yavuz Sultan Selim tarafından Tebriz’den Amasya’ya sürgün getirilen 

Acem kökenli sanatkârlardan birisidir. 1520’de İstanbul’daki Saray nakkaşhânesinin 

başına geçmiş, 1556’da ölümüne değin, Kanûnî Sultan Süleyman döneminin en 

yetenekli nakkaşı olmuş ve pek çok talebe yetiştirmiştir (Mahir, 2009: 381) İranlı 

(Tebriz) ressam Ağa Mir’in (Aka Mîrek’) talebesi olarak bilinen Şah Kulu tezyîni 

Türk sanatına “saz yolu” veya “saz üslûbu” adı verilen yeni bir üslûp kazandırmıştır. 

Kaynaklarda onun için Osmanlı Sarayında özel atölye kurulduğunu Sultanın ona çok 

büyük miktarda paralar, ödüller ve armağanlar verdiğini eski ve yeni ustaların başına 

getirdiğini belirtir  (Mahir, 1988: 14,28). 1520 ile 1556 arasında otuz altı yıl Osmanlı 

Sarayı için çalışan ressam Şah Kulu sanatında etkisi uzun zaman devam edecek bir 

ün salmıştır. Aynı zamanda yeni bir başka üslûbu başlatan müzehhip Kara Memi’nin 

de hocası olmuştur. 

Şah Kulu’nun tezyînî Türk sanatına kazandırdığı “saz yolu” ya da “saz 

üslûbu” Klâsik Osmanlı sanatının yaygın bir bezeme üslûbudur. Bu üslûbu Kanûnî 

döneminde eserler vermiş olan ve Saray Nakkaşhânesinin ser nakkaşı olan Şah Kulu 

başlatmıştır. Osmanlı Saray Nakkaşhânesi’nde 16. yüzyılın ilk çeyreği sonlarında 

doğarak, 17. yüzyıl başlarına kadar sürekliliğini koruyan ve 18. yüzyılda ise Ali 

Üsküdarî tarafından lâke işçiliğinde yeniden yorumlanan bir resim üslûbudur (Mahir, 

2009: 379). 
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Bu üslûp Şah Kulu’ndan sonra, pek çok nakkaş tarafından sevilerek 

yorumlanmıştır. Bu sanatçılar arasında imzasıyla tanınan en ünlüsü Veli Can’dır. 

Veli Can da, Şah Kulu gibi Tebriz’den gelmedir. 16. yüzyılın ikinci yarısında, 

yaklaşık olarak 1580 ile 1600 yılları arasında eserler vermiştir. Saz yolu üslûbundaki 

çalışmalarında perileri, hayatı, yaprak kümeleri arasında kuşları işlemiş, kişisel 

yorumda ressam Şah Kulu kadar ayrıntıcılığa kaçmamıştır. Fırçasından çıkan peri 

resimleri oldukça sade, az bezenmiş ve göz, kaş biçimlendirmesiyle kendine özgüdür 

(Mahir, 2009: 388,389). Ayrıca Ehl-i Hiref defterlerinden bilgi edinebildiğimiz, 16. 

yy.’da yaşamış diğer müzehhipler arasında Fadullah b. Arab, Hasan b. Abdullah, 

Mehmed b. İlyas, Pir Ahmed bin İskender, Fazullah bin Veli, Bayram b. Derviş’i 

sayabiliriz (Tanındı, 2003: 882). 

Saz üslûbunun en önemli özelliği serbest desenler halinde tasarlanan 

kompozisyonlarda tekrar olmayışıdır. Bu üslûbun ana motifleri, kıvrık, ince uzun 

sivri uçlu, hançerî formundaki yapraklar, hatâyî çeşitlemeleri, ejder (evren), simurg 

(zümrüdüanka), ki’lin gibi efsanevi niteliği olan hayvan motifleri, aslan, kuş gibi 

tabiat kaynaklı hayvan motifleri ve peri resimleridir (Birol, 2008: 44,45). 

16. yüzyıl’ın ikinci yarısında Şahkulu’nun talebesi olan ve yeteneği ile öne 

çıkan Karamemi, Şahkulu’ndan sonra sarayın sernakkaşı olmuştur (1540–1566). İsmi 

ehl-i hiref, mevâcip, masraf vb. defterlerinde Kara Mehmet Çelebi, Mehmet-i Siyah 

ve Kara Memi olarak geçmektedir Sanatkârın Topkapı Sarayı müzesi arşiv 

kayıtlarından müzehip ve ressam olarak saray hizmetinde bulunduğu ve II. Selim 

döneminde de (1566-1574) yaşadığı bilinmektedir (Çağman, 1988: 15). Kara Memi, 

tezhip sanatını saray nakışhânesinde ressam Şah Kulu’nun nezaretinde öğrenmiştir. 

Hocası Şah Kulun’dan (ölüm-1556) sonra cemâat-i nakkâşâ-i Rûmiyân bölüğü 

başında günlük 25,5 akçe ücretle nakkaş başı olarak görevlendirilmiş (1540-1566), 

dönemin sanat anlayışını etkileyen kendi üslûbunu bu dönemde ortaya koymuştur 

(Mesara, 2009: 362-363). 

Karamemi’nin üslûbu üstadından tamamen farklı, milletimize has özellikler 

taşımaktadır. Doğaya yakınlığı ile bilinen Karamemi, başta gül, gül goncası, sümbül, 

karanfil, lâle olmak üzere süsen, zambak, şebboy, menekşe, nergis, hasekiküpesi, 

baharda açmış meyve ağaçları, selvi ağacı gibi çeşitli hasbahçe çiçeklerini ve 

tabiattaki bitkileri yarı üslûplaştırılmış şekli ile tezyini sanatlarımıza kazandırmış ve 
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ustaca uygulamıştır. Karamemi’nin Osmanlıya özgü “natüralist” bir anlayışla ele 

aldığı bu çiçekler stilize edilmiş olmalarına rağmen küçük bazı detaylarda hangi 

çiçek çeşidi olduğu rahatça anlaşılmaktadır. Stilizasyonda gösterilen bu başarı 

Karamemi’nin doğa gözlemciliğindeki gücünü ve başarısını kanıtlamaktadır. 

Özellikle Kanûnî Sultan Süleyman’ın Muhibbî Dîvânındaki süslemeler natüralist 

üslûbun en güzel örneklerini yansıtmaktadır (Çağman, Şubat 1988: 14). 

16.yüzyılda Kur’an-ı Kerim tezhipleri öne çıkmaktadır. 15. yüzyıl sonlarında 

II. Bâyezid dönemi ile birlikte son şeklini alan mushaf tezhibi ve sayfa düzeni 16. 

yüzyılda da aynen devam etmiştir Bu dönemde metin kısmından önce gelen tam 

sayfa tezhipler (zahriye sayfaları) çok zengin süslemelidir (Derman, 2009: 343). 

16. yüzyılın ikinci yarısından sonra saray nakkaşhânesinin müzehhiplerinin, 

hattını kâtip Ahmed Karahisari ve Hasan Çelebi’nin yazdığı kabul edilen Kur’an 

saray nakkaşhânesinde geniş bir sanatkâr kadrosu ile hazırlanan Osmanlı dünyasında 

tasarlanmış ve en büyük boyda ve en zengin bezemeli Kur’an’dır. Mushafın 

bezenmesi masraf defterlerinden anlaşıldığına göre 1584-96 yılları arasında 12 yıl 

devam etmiştir. Bir bezeme şaheseri olan mushafın her sayfasında karşılıklı ikişerden 

dört koltuk bezemesi yer almaktadır ve toplam 2360 koltuk tezhibi bulunmaktadır. 

Elimizdeki belgelerden bu eserin müzehhiplerinin Nakkaş Hasan, Nakkaş Mustafa, 

Nakkaş Cafer, Nakkaş Ali Çelebi ve seçilmiş birkaç şâkirdinin olduğu söylenebilir. 

Karamemi üslûbuyla işlenen mushafın her sayfasında sanatkârların farklı tasarım 

arayışı içine girdiği ve tekrardan kaçındığı görülmektedir.  (Derman, 2009: 347, 

349). 

16. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayarak, müzehhiplerin ustalıklarını 

sadece Kur’an tezhiplemede göstermedikleri, konusu edebiyat ve tarih olan eserlerin 

de tezhiplenmesi için yoğun çalışma içinde oldukları anlaşılır. 16. yüzyılın ilk 

yarısında Ali Şir Nevai’nin eserlerinde olduğu gibi çerçeve ve başlık tezhipler 

yaygındır. Pir Ahmed b. İskender 1530-31 yılında Nevai’nin Hamse’sini (TSMK. 

H.802) istinsah etmiş, eserin tasvirlerini, cildini ve tezhiplerini de kendisi yapmıştır 

(Tanındı, 2003: 882). Bu tarihlerde nakışhânede kalabalık bir kadro tarafından 

hazırlanan bir başka müzehhep eser, Sultan III. Murad’ın 1588 tarihli Dîvânı’dır 

(TSMK. 2/2107) (Birol, 2008: 46). 
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Klâsik devir tezhip sanatında Türk tezyinatındaki bütün motiflere yer verilmiş 

ve motifler küçülmüştür. Sarılma rûmîler, hatâyî grubu motifler, Çin bulutu, yarı 

sitilize çiçekler, simetri ve ulama kompozisyonlar içinde en zengin şekliyle 

uygulanmıştır. Bu devirde desen zenginliği, altının parlaklığı, renklerin kalitesi ve 

ahenkli kullanımı, işçilikteki kalite hayret uyandıracak şekildedir. Zerefşan tekniğine 

bolca yer verilmiş, farklı renklerde altın mat, yarı mat ve parlak kullanılmış, zer-

ender-zer tekniği, halkârî ve çift tahrir tekniği zengin ve gösterişli haliyle işlenmiştir 

(Birol, 2008: 45) 

3.2. 16. Yüzyılda Minyatür Sanatı 

Osmanlı döneminde “tasvir” ve “nakış” ifadeleriyle karşılanan minyatür 

kelimesi, Latince “miniare”den (kırmızıyla boyama) kaynaklanan İtalyanca 

miniatura’dan Fransızca’ya oradan da Türkçe’ye girmiştir. Osmanlı Türkçesinde  

minyatüre “nakış”, ustasına da “nakkaş” denir. Minyatür, geniş anlamıyla el 

yazmalarına metni aydınlatmak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlerdir. Batı’da 

kökeni Antik Çağ’a, Doğu’daysa İslâm öncesi dönemlere kadar inen el yazması 

ressamlığı, ortaçağ boyunca yaygın bir sanat dalı olmuştur. İslâm dünyasında Hat 

sanatıyla birlikte gelişen bu sanat, 13. yüzyıldan 19. yüzyıla değin egemen resim türü 

haline gelmiştir (Mahir, 2012:15). 

Türkler’in resim sanatına ilişkin ilk örnekleri Türkistan’da Hun ve Göktürkler 

döneminde 7-9. Yüzyıllar arasına tarihlenen Maniheist ve Budist manastır 

duvarlarında soylular, rahipler, öyküler ve salt doğa konularını içeren freskler ve 

konusu Buda ve Mani dininin rahipleriyle ilgili kâğıt ve kumaş üzerine yapılmış 

tasvirlerdir. Türk sanatının ilk minyatürlü kitap örnekleri Mani dinini kabul eden 

Uygurlar devrinden gelmektedir. İ.S. 3. yüzyılda İran’da yaşamış olan Mani, doğa 

felsefesine dayanan bir din kurmuştur. Bu dinin esası aydınlık ve karanlığın savaşıdır 

ve öğretimi güzel sanatlara dayanır. Mani öldürtülüp çarmıha gerildiğinde 

taraftarlarından bir grup da Doğu Türkistan’a gidip Uygurlara sığınmıştır. Gelişmeler 

neticesinde 762’de Mani dini Uygurların resmi devlet dini olmuştur. Uygurlardan 

kalan eserlerin çoğu duvar resimleri olmakla birlikte bunun yanında çoğu 9. ve 10. 

yüzyıla ait dağınık kitap sayfalarındaki minyatürlere rastlanmıştır (İnal, 1995:7). 

Bilimsel, tarihi ve edebi konularla ilgili yazmaları resimlemek amacıyla 

yapılan ve pek çoğu bugün kıymetli birer tarihi belge özeliği taşıyan minyatürlü 
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yazma eserlerimiz zamanın örf ve adetlerini, giyim ve kuşamını, gelenek ve 

göreneklerini takip etmemize olanak sağlamaktadır (Keskiner,  2004:11).  

Resim sanatımız 18. yüzyıla kadar örneklerini minyatür dalında vermiştir. 

Türk Minyatürünün kendine özgü bir gelişim çizgisi vardır. İslamiyet’ten önce de bir 

resim geleneğine sahip olan Türkler, minyatür sanatının İslam dünyasında 

yayılmasında önemli rol oynamışlardır (Renda, 2001:4). 

Uygur devletinin yıkılmasından kısaca bir süre sonra Türk resim sanatı 

önemli bir kültürel etki alanına girmiştir. Türklere ait resim sanatının Orta Asya’nın 

kültür, sanat merkezlerinden taşıdığı etkiler İslami dönemde ve Anadolu’da da 

yaşamaya devam etmiştir (Karpuz, 2002:708). Uygur resim ve minyatür üslubunun 

etkileri 15. Yüzyıl içlerine kadar devam etmistir. Türkler Doğu Türkistan’ın 

kuzeyinde geliştirdikleri bu üslûbu yine kendileri Abbasi ve İlhanlı devirlerinden 

batıya getirmişlerdir. Gazneliler’in Leskeri Bazar Sarayı duvar resimlerinde ve 

Büyük Selçuklular’ın merkezi Rey’de bulunan duvar resimlerinde Rey ve Keşan’da 

minai denilen yedi renkli Türk seramiklerindeki figürlerde, Uygur resminden 

tanıdığımız Türk tiplerinin 9. ve 12. yüzyılda yaşadığı görülür (Aslanapa, 1993:195).  

Büyük Selçuklu Sultanlığı’nın Irak ve Suriye’de, Bağdat, Musul, Halep, Şam 

gibi merkezlerinde de 12. ve 13. yüzyıllarda aynı gelenek ve maden, seramik ve 

minyatür sanatlarında devam etmiştir. Türkler, Orta Asya’dan Uygur resim üslubunu 

batıya getirerek Gazne, Rey, Keşan, Musul ve Anadolu’ya yerleştirmişlerdir 

(Aslanapa, 1993:364). 

Minyatür sanatının önemli eserlerinin verildiği “klasik dönem” olarak 

adlandırılan 16. Yüzyıl, önemli üstad ve ustaların yetiştiği bir çağ olmuştur. Klasik 

dönem Türk minyatürünü biçimlendiren sanatçılardan biri Nakkaş Osman’dır. 16. 

yüzyıl başlarından 17. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı’da tüm kitap sanatçıları klasik 

dönem üslûbu olarak adlandırılan Nakkaş Osman’ın üslûbunda çalışmışlardır. Bu 

dönemde gerçekleştirilen minyatürler klâsik üslûp anlayışı içinde nakkaşların 

ustalıklarının zirveye ulaştığı en parlak dönemi kapsar (Ersoy, 2006:14) 

II. Bayezid ve Yavuz zamanlarında da Osmanlı Sarayının hem Doğu’ya, hem 

Batı’ya yönelen aydınlar topluluğunun ortaya koyduğu birleştirici kültür ortamı 

gelişmekteydi. Fatih devrindeki kadar Avrupa’ya yaklaşamasa da yine Batı etkilerini 

azar azar özümleyen Osmanlı resim sanatı, gelişmeye devam etmekteydi. Bu gelişme 
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Kanuni Sultan Süleyman zamanında, hemen bütün alanlarda olduğu gibi, zirveye 

ulaşmıştı (Arık, 1988:3). 

Sultan Bayezid II zamanında etkisi daha kuvvetlenen Türkmen üslubu, Türk 

zevkine uygun olarak devam etmiştir. Edebi konular dışında tarihi konular ve sultan 

için hayatını, saltanatını 1481’den 1497’ye kadar anlatan minyatürlü yazmalar ilk 

defa görülür. Şehname-i Meliki Ümmi adlı eseri hattat ve müzehhip Derviş Mahmut 

yazmış, Akkoyunlu sarayından bir nakkaş minyatürleri yapmıştır. Bundan başka 

Bayezid’i vezirleriyle Cem Sultan meselesini görüşürken canlandıran minyatür 

orijinaldir. Yuvarlak yüzler, badem gözler Türkmen üslûbuna uygundur (Aslanapa, 

1993:204). 

I.Selim döneminde Doğu’dan getirilen sanatçıların Osmanlı nakkaşhanesinin 

belirli bir düzeye ulaşmasında önemli rolleri olmuştur. Sultan I. Selim, Safeviler’ den 

Tebriz’i aldığı sırada geniş bir sanatçı kadrosuyla çalışan Tebriz nakkaşhanesi, sanat 

alanında bütün İslam dünyasına üstünlük kazanmış durumdaydı. Safevi Sultanı Şah 

İsmail 14. ve 15. yüzyıl boyunca İslam tasvir sanatında üstün yapıtların hazırlandığı 

Herat’ı Timurlulardan almış ve nakkaşhanenin ünlü sanatçılarını ve önemli 

yapıtlarını Safevi sarayı nakkaşhanesinde toplamıştı. İşte Sultan I. Selim 1514’te 

Tebriz’i aldığında Safeviler ‘in nakkaşhanesini en gözde sanatçılar ve sanat 

eserleriyle donanmıs durumda buldu. Aralarında Horasanlı sanatçıların da bulundugu 

bir grup Tebrizli sanatçı İstanbul nakkaşhanesine gönderildi. Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi’nin sahip olduğu kitap hazinesinin bir kısmı, özellikle ünlü minyatür 

albümlerinin bu yolla saraya getirildiği sanılmaktadır. Saray nakkaşhanesinin bu 

ortamında resimlendirildiği bilinen ilk eser Mantık At-Tayr’dır ( Tanındı, 1993:411). 

Mantık At-Tayr’ın Türk tasviri için özel değeri, iri sarık giyimli, cılız yapılı 

figürler, küme yeşil yaprak ve çiçekler, tepesi kıvrık, selviye benzer ağaçlarıyla, 

ileriki yıllarda Osmanlı minyatürünün önemli bir grubunu oluşturacak örneklerden 

biri olmasından ileri gelmektedir. Böylece Horasanlı, Tebrizli nakkaşların, Osmanlı 

sarayında eğitilmiş olanların ve İstanbul esnafı arasından seçilen sanatçıların da 

katkılarıyla Türk’e özgü biçime sokulmuş öğelerle bir imparatorluk sanatının 1520’li 

yıllardan sonra ortaya çıktığı görülmüştür. Saray nakkaşhanesinin sistemli olarak 

teşkilatlanmasında, sanat ürünlerinin imparatorluğun şanına yakışan tarzda, cıvıl cıvıl 

bir şatafat, lüks ve zenginliğe ulaşmasında, sık, güzel, zarif, göze hoş gelen coşturucu 
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çizimlerle ifadesinde, sanat hamisi olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın ve 

veziriazamların rolü olmuştur (Tanındı, 1996:19). 

I. Selim zamanında Osmanlı sarayına gelmiş olan İranlı ressamların en 

tanınmışı Sah Kulu’dur. Bu ressamın çizim ağırlıklı yapıtları bu tür çalışmalara “saz 

biçemi” adının verilmesine neden olmuştur (Alsaç, 1993:19). I.Selim zamanında 

Çaldıran seferi ve Tebriz’in alınmasıyla sonuçlanan savaş sırasında kurulan 

bağlantılar, Osmanlı resminin, yeni İran kaynaklarıyla zenginleşmesini sağladı. 

Yavuz Selim’i izleyen Kanuni Süleyman zamanında ise Osmanlı’nın yayılışı, 

Osmanlı kültürünün çeşitli kaynaklarla beslenmesine geniş imkânlar vermiştir. 

Kanuni Süleyman çağında meydana getirilen ilk yazma eserlerin, Osmanlı’nın 

yayılış hareketleriyle ilintili oluşu da ilgi çekici bir olgudur (Tansuğ, 1999:150). 

Von Hammer, minyatür sanatının da altın çağı olarak görülen 16. yüzyıl ile 

ilgili şu ifadeleri kullanıştır: “Osmanlı Devletinin başkaca hiç bir çağı yoktur ki: 

edebiyat ve san’at eserleri bakımından kırk altı yıl süren Sultan Süleyman ve ancak 

sekiz yıldan ibaret olan Yavuz Sultan Selim zamanları kadar verimli olsun.” (Von 

Hammer, 2005: 88). Sultan Selim’in vefatından sonra tahta geçen Kanuni Sultan 

Süleyman da İran’dan ve bazı ülkelerden üstad nakkaşlar getirerek Türkiye’de resim 

sanatının ilerlemesine çalışmıştır. Sarayda üstad Sah Kulu’ nun emri altında 28 

ressam ve on iki yardımcıdan oluşan bir nakkaşhane tesis edilmiştir (Arseven, 

1955:97). 

Türk minyatür sanatı çeşitli dönemlerde çeşitli sanatçıların ortaya koyduğu 

örnekler ışığında yeni bir üslup meydana getirmiştir. Özellikle Kanuni döneminden 

itibaren Osmanlı minyatür üslubu iyice belirginleşmiştir. Kanuni döneminde en 

parlak zamanını yasayan Türk minyatür sanatının önemli örneklerinde dönemin 

olayları tasvir edilmiştir (Çoruhlu,  2000:127). 

 Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk yıllarından başlayan parlak gelişme sonunda, 

Klasik Osmanlı minyatürcülüğü en parlak devrini yasamış, bol sayıda eserler 

meydana getirilmiştir. Bunlardan ilki olan Selimname (TSMK H. 1597-98), Yavuz 

Sultan Selim’in fetihlerini anlatan 24 minyatürlü ve Mesnevî tarzında Türkçe bir 

yazmadır, belki 1520-25 tarihini gösterir. Çehre hatları şematik, kıyafetler gerçeğe 

yakındır. Minyatürde, kumaş ve elbiselerin motifleri ile mimari süslemeler, detayları 
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ile gösterilmiş olup, kompozisyon bakımından henüz bir araştırma devrinin izleri 

bulunmaktadır  (Aslanapa, 1993:372). 

Saray atölyesinin en geniş düzeye ulaştığı ve Osmanlı minyatürünün gerçek 

temellerinin atıldığı Kanuni Sultan Süleyman devrinde çeşitli sanat akımlarını 

yansıtan pek çok eser hazırlandı. Bir yandan İran okullarının etkisini sürdüren, 

kalıplaşmış minyatür anlayışının yaşatıldığı, klasik edebiyata ait eserler 

resimlendirilirken, bir yandan da yeni üslupların ortaya çıktığı görülür. Bunların en 

ilginci, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534 yılında yaptığı Doğu seferi, Barbaros’un 

Akdeniz ve Kanuni’nin Macaristan seferlerini konu alan koniklerde karşımıza çıkar.  

Yol boyunca geçilen şehirler, kaleler ve limanların gerçekçi bir yaklaşımla 

resmedildiği bu eserlerin yazarı ve ressamı çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Matrakçı 

Nasuh’tur. Sanatçının özellikle liman tasvirlerinde, batı dünyasının topografik 

haritalarından esinlendiği ve bu gerçekçi tasvirleri İslam resminin yüzeysel doğa 

anlayışı ile kaynaştırdığı dikkati çeker. Yüzyılın ortalarına doğru saray 

nakkaşhanesinde Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından 1558 yılına kadar olan 

olayları konu alan “Süleymanname” adlı şehname tarzında yazılmış bir eserin 

(TSMK H. 1517) resimlendirilmesi Türk kitap resminde önemli bir dönüm noktası 

oldu. Yazmanın resimleri Kanuni devrindeki tüm resim akımlarını aksettiren eklektik 

bir görünüme sahiptir. Eser, çeşitli resim geleneklerine sahip saray nakkaşlarının en 

zarif ve özenli çalışmalarını kapsadığı gibi yeni denenen kompozisyon şemaları 

açısından da büyük değere sahiptir (Çağman, 1982:85-86). 

İnsan figürü bulunmayan topografik ve plan çizimli üslûp, yalnız Matrakçı 

Nasuh tarafından kullanılmıştır. Matrakçı Nasuh minyatürünün tüm aşamalarını 

yapabilecek kadar donanımlı bir sanatçıdır. Hat, minyatür ve matematik bilmesi ona 

plan çizimli çalışmalarında ayrıcalık getirmiştir (Ersoy, 2006:16).  

Matrakçı’nın resimlerinde yer alan kentler uydurma değildir, sağlam 

gözlemlere dayanırlar. Bunlar çevrelerindeki tepeler, vadiler, ırmaklar, köprü ya da 

limanlarla birlikte ele alınmış, surları, kaleleri, cami ve saray gibi önemli yapıları da 

elden gelen en ayrıntılı biçimde islemiştir. Bu minyatürlerde ufuk çizgisi yoktur, yani 

resimleri kuşbakışı bir açıdan çizilmişlerdir. Dolayısıyla bunlar plan ya da harita 

özellikleri taşırlar. Buna karşılık yapılar en önemli yüzleri görülecek biçimde 

karsıdan çizilmiştir (Alsaç,1993:25-26). 
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Süleymannâme, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1543 Macaristan seferi ile 

Barbaros’un aynı tarihte Akdeniz seferindeki şehir, kale ve limanları bir arada, 32 

minyatürle canlandırmaktadır. Eserde 4 tane de harita vardır (Aslanapa, 1993:374). 

128 minyatürle İstanbul’dan Tebriz’e gidiş ve Irak üzerinden dönüş yolu üzerindeki 

konak yerlerini, fethedilen şehirleri tasvir eder. İstanbul, Tebriz, Bağdat, Halep, 

Diyarbekir gibi büyük şehirler, o zamanki durumları ile büyük bir ustalıkla 

resmedilmiştir. Kısa sürede geçilen bazı menziller ve önemli merkezler, basit bir 

sema olarak gösterilmiştir. Mimari eserler, surlar, kaleler ve şehirlerin karakteristik 

özellikleri çok canlı bir üsluptadır. Kitabın yazarı ve ressamı olan Matrakçı, abideleri 

en tipik özellikleriyle cepheden resmetmiştir. Bazı binalar ve meydanlar değişik 

açıdan gösterilmiştir (Aslanapa,1993:205). 

Yerli ve yabancı nakkaşların, çeşitli üsluplarda meydana getirdiği zengin 

minyatürler, orijinal cilt ve tezhiple birlikte, Osmanlı minyatür sanatının doğuşunu 

haber vermektedir. Doğu’dan ve Batı’dan gelen çeşitli etkiler, realizmin hakim 

olduğu kuvvetli bir üslup içerisinde ustalıkla hazmedilmiştir. Kompozisyonlarda 

canlı ve yenilikçi bir araştırma ile en uygun şekillerin geliştirilmesi gayreti göze 

çarpar. Çeşitli sahnelerde bir arada görülen Macarlar, İranlılar ve Türkler, 

kıyafetlerinin ve silahlarının bütün özellikleri ile çok doğru bir müşahade kuvveti ile 

tasvir edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın ve bir şehzadesinin hazır bulunduğu 

Mohaç savasında, zırhlar, bayraklar, silahlar ve kıyafetler, tam gerçeğe uygun olarak 

gösterilmiş ve savaş kompozisyonu seması daha sonraki minyatürlerde devam 

etmiştir (Aslanapa, 1993:374). 

16. yüzyılın ikinci yarısında Türk minyatüründe değişen temalar ve üsluplar 

dikkati çeker. Saray nakkaşhanesinin çalışmaları gerek üslup özellikleri gerekse konu 

bakımından Müslüman yakın doğunun resim sanatından çok farklıydı. Doğa 

tasvirleri geçmiş yüzyıllarda ünlü atölyelere sahip Timuri, Akkoyunlu, Türkmen ve 

16. yüzyılın Safevi minyatürlerinde olduğu gibi süslemeci öğelerle verilmiyordu. 

Doğu’nun masal dünyası, aşırı özenle çizilmiş bahçeler, kat kat ve duvarları 

süslemeli köşkler, ince uzun, zarif güzeller Türk ressamının resmine girmiyordu. 

Onlar doğaya gerçekçi bir anlayışla yaklaşıyordu. Bir olayı harita tipi manzaralar 

içine yerleştiriyor, yazıyla anlatamadığı ayrıntıları resimle verme yolunu seçerek 
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yabancı meslektaşları arasında fevkalade ayrıcalıklı bir konuma geliyordu (Tanındı, 

1996:32). 

Klasik dönem nakkaşları için olaylar, olay kahramanları en önemli unsur 

olmuş ve bu olayları çevresiyle birlikte kendine özgü bir gerçekçilikle 

resmetmişlerdir. Yasadıkları devri belgeleme amacına yönelik çalışmaları sonucu 

Türk sanatkârlarının yapıtları, çağdaşları olan diğer İslâm minyatürcülerinin kalıpçı, 

geleneksel ve sadece kitabı süslemeyi amaçlayan eserlerinden ayrılır. Osmanlı 

minyatüründe doğa, olay kahramanlarını kavrayan basit bir fon durumundadır. 

Genellikle bir, iki tepe veya ağaçla belirtilir. Doğanın renklendirilmesinde göz alıcı 

renklerden kaçınılır. Sanatçı, sadece çevre konuyla ilgili olduğu zaman bölgenin 

belirgin özelliklerini yansıtan gerçekçi bir davranışla nehirleri, kaleleri, ağaçları 

resmeder. Mimari görünümler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Binalar, şehirler 

genellikle hayali olmaktan uzaktır ve Osmanlı mimarisinin ölçülü süslemeciliğini 

yansıtır. Birçok defa da belirli bir yapının, devrindeki durumunu belirtecek 

gerçekliktedir (Çağman, 1982:86). 
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4. ŞEHNÂME VE ŞEHNÂMECİLİK 

 

Şehnâmeler, hükümdarların biyografisini manzum olarak anlatan eserlerdir  

(Devellioğlu, 1998:976). Şehnâmeci ise XVI. yüzyılda Osmanlı saray tarihçileri için 

kullanılan ünvandır (Woodhead, 2010: c. 38, 456-458). Osmanlı padişahları kendi 

veya kendinden önceki dönemlerin olaylarını, yaşanan önemli olayları belgeleyen ve 

dönemin resim üslubunu belirleyen minyatürlerle destekleyerek yazdırmışlardır 

(Mahir, 2012: 99). 

 Esasen Şehnâme, İranlı şair Firdevsî tarafından yazılmış İran’ın milli destanı 

ve Fars edebiyatının en büyük eserlerden biridir. Eser, ilk insanın (Keyûmers) 

yaradılışından başlayarak İran’da Arapların egemen oldukları döneme kadar geçen 

zaman sürecindeki İran’ın destansı tarihini anlatır. Firdevsi kendinden önce üretilen 

yazılı belgeleri ve söylentileri toplayıp onları düzenlemiş, İran'ın mitolojisini, 

masallarını, tarihini, hükümdar ailelerini, padişahlarını, kahramanlık hikâyelerini 

anlatan 60.000 beyitlik Şahname'yi yazmıştır. Şahname, bütün İslâm edebiyatında 

çok etkili olmuş özellikle kahramanlık mesnevileri için değişmez tek örnek haline 

gelmiştir (Pala, 1989:380). 

Osmanlılardaki Şehname yazımı ise XV ve XVI. Yüzyıllarda Fars dili ve 

edebiyatının Osmanlı edebiyatına yoğun tesiri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

yüzyıllarda Firdevsî’nin Şehnâme’si, “şehnâmehan” ad verilen öykü anlatıcıları 

tarafından hem Osmanlı sarayında hem de çarşıda sürekli anlatılmış, Osmanlı 

sultanları İranlı kahramanlarla kendilerini özdeşleştirmiş ve Şehnâme, Osmanlı 

hanedanlığının gücünün görselleştirildiği eserler olarak ortaya çıkmıştır (Köprülü, 

1966:361-412). 

 Şehnâme türünün ilk örnekleri Fatih Sultan Mehmet(1451-1481) ve II. 

Bayezid (1481-1512) döneminde görülür. Ancak şehnamecilik kurumu Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) resmileşmiştir. Kanuni döneminden IV. 

Murat (1623-1640) dönemine kadar kesintisiz süren şehnamecilik kurumu, XVII. 

Yüzyılın ikinci yarısında önemini yitirmeye başlayınca 1663 yılında kaldırılmış 

yerini resmi devlet tarihçiliği olan vakanüvislik almıştır (Woodhead,  1983:157). 

 Mustafa Âli’nin yazdığı Kühnü’l-Ahbar, şehnameciliğin bir kurum olduğuna 

dair bilgileri ilk veren kaynak olarak gösterilir (Fleischer, 2008: 312). Fatih Sultan 

Mehmet döneminde Şehdî adında bir şair, padişah tarafından ilk kez “Tevârih-i Âl-i 
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Osman” adlı şehname tarzındaki eseri yazmakla görevlendirilmiş ve araştırmacılar 

tarafından şehnameciliğin öncüsü sayılmıştır (Babinger, 1992:180). 

 Daimî şehnâmeci makamına ilk defa şair Ârifî Fethullah Çelebi (ö. 969/1561-

1562[?])tahsis edilmiştir. Ârifî’nin ölümünden sonra 1561-1562’de yerine Eflâtûn-i 

Şirvânî’nin tayiniyle şehnameciliğin daimi bir müessese haline geldiği kabul edilir. 

Üçüncü şehnâmeci Seyyid Lokman, Eflâtûn’un ölümünden azledildiği 1595 yılına 

kadar bu makamda bulunmuştur. Seyyid Lokman’ın yardımcılarından Tâlikizâde 

Mehmed Suphi Seyyid Lokman’dan sonra göreve getirilmiştir. Beşinci şehnameci 

Hasan Hükmî ise 1601 yılında görevlendirilmiştir. Hasan Hükmî’den sonra Nadirî 

mahlaslı Mehmed bin Abdülgani bin Emirşah (ö. 1626-1627) ve İbrahim Mülhemîbu 

görevi sürdürmüşlerdir. 1600 yılından itibaren şehnâmecilik edebi bir mevki 

olmaktan çıkmış kâtiplik sınıfının bir unsuru haline gelmiş ve 1663 yılında 

kaldırılmıştır (Woodhead, 2010: c. 38, 456-458). 

 II. Bayezid döneminde 1484-1485 yıllarındaki olayları konu edinen Melik-i 

Ümmî tarafından yazılıp Abdullah Nakkaş tarafından resimlenen Şehnâme-i Melik-i 

Ümmî, Osmanlı padişahları için kaleme alınan metinleri resimleme geleneğini 

başlatması bakımından önem taşır (Tanındı, 1996: 15). 

Arifî’nin kaleme aldığı ve günümüze ulaşan Enbiyanâme (İtalya, özel 

koleksiyon, Osmannâme (Cenova Bruschettini Koleksiyonu) ve Süleymanname 

(TSMK, H. 1517) adlı eserler daha sonra hazırlanan minyatürlü şehnâmelere örnek 

olmuştur. Seyyid Lokman’ın kaleme aldığı Tarih-i Sultan Süleyman (DCBL, T. 413) 

Kanuni’nin saltanatının 1558-1566 yılları arasını, Şehname-i Selim Han (TSMK A. 

3595) II. Selim dönemini, Şehname-i Sultan Murad III’ün ilk cildi (İÜK F. 1404) ve 

ikinci cildi (TSMK B. 200) III. Murad’ın saltanatının 1574-1588 yıllarını konu alır. 

Hünernâme’in birinci cildi (TSMK H. 1523) Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e 

kadarki padişahların; ikinci cildi (TSMK H. 1524) ise Kanuni’nin saltanat yıllarını 

anlatmaktadır. Tâlikizâde Mehmed Suphi’nin yazdığı üç eser olan Tâlikizâde 

Şehnâmesi (TİEM no.1965), Şehnâme-i Âl-i Osman (TSMK A. 3592) ve Eğri 

Fetihnâmesi 1596 yılında tamamlanmıştır. Nadirî’nin kaleme aldığı II. Osman’ın 

Hotin seferini konu edinen Şehnâme-i Nadirî (TSMK H. 1124) ve İbrahim 

Mülhemî’nin hazırladığı Şehinşehname dönemin önemli şehnâme türü eserleridir 

(Mahir, 2012: 103). 
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5. HÜNERNAME 

Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve önceki Osmanlı tarihi hakkında yazılan 

“şehname” tarzındaki eser Seyyid Lokman tarafından yazılmıştır. Eserin bilinen tek 

nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. (Hazine, nr. 1523- 

1524) Eserin yazımına önce şehnâmeci Fethullah b. Ârif başlamıştır. Ancak Ârifî’ 

nin vefatıyla eser yazımına Şirvanlı Eflâtun devam etmiştir. Onun da vefatı üzerine 

eser, 977’de (1569) şehnâmecilik görevine getirilen Seyyid Lokmân b. Hüseyin el-

Âşûrî el-Urmevî tarafından yeniden kaleme alınmıştır (Ertuğ, 1998:484).   

Bu göreve atanmasından sonra Seyyid Lokmân, Şirvanlı Eflâtun’un on bölüm 

olarak tasarlayıp sadece üç bölümünü yazabildiği eserin tezhibinin fazlaca 

abartıldığını, ta‘lik hatla sade zerefşan kâğıda yazılması ve bilgi bakımından gözden 

geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemiş, bunun üzerine III. Murad 22 

Şevval 985 (2 Ocak 1578) tarihli bir hükümle bu görevi kendisine vermiştir (Ertuğ, 

1998:484). 

5.1. Hünernâme’nin İçeriği 

 Eser, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde iki cilt halinde bulunmaktadır. 

Birinci cilt, Osman Gazi’den I. Selim devrine kadar hüküm sürmüş Osmanlı 

padişahları hakkındadır. Eser, sayfaları zerefşanlı, kenarları altın cetvelli olan 48,5 × 

30,5 cm. boyutlarındadır ve 234 varaktan meydana gelmektedir. Eserde yer alan 

minyatürler Nigâr Anafarta tarafından nakkaşları tesbit edilerek yayımlanmıştır ( 

Anafarta, 1969). 992 (1584) yılında Bosnalı Sinân b. Mehmed ve katip Ali tarafından 

âharlı kâğıt üzerine ta‘lik hatla yazılmıştır. Eser, eski Türkçe yazılmıştır. Siyah renk 

deri cildin ön, arka yüzü ve miklebinin üzeri, altın yaldız zemine kahverengi deriden 

kabartma kıvrım dallar, çin bulutları, şakayık ve narçiçekleriyle süslenmiştir (bkz. 

Fotoğraf  No:1-2).  

 Eserin yazılmasına III. Murad emri ile 1579-80 yılında başlanmış, 1584-85 

yılında tamamlanmıştır (Akalay, 1972: 86). Hünernâme’nin birinci cildinin içinde 

Nakkaş Osman ve ekibi tarafından tasvir edilen kırk beş minyatür bulunmaktadır. 

Ancak günümüzde eserlerden üç minyatür eksiktir. Böylece kırk beş yerine kırk iki 

minyatür bulunmaktadır. Kayıp minyatürlerden biri ABD’de Worchester Art 

Museum’dadır. Bu minyatür I. Bâyezîd’in Bizanslılarla savaşını göstermektedir  

(And, 2014:158).  
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Fotoğraf No1: TSM H.1523, Hünername’nin birinci cildinin ön yüzü 

 

 

Fotoğraf No2: TSM H.1523, Hünername’nin birinci cildinin arka yüzü 

 

Nigar Anafarta, “Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları” adlı eserinde 

Hünernâme ile ilgili Topkapı Sarayı arşivinde bulduğu bir belgeden şöyle bahseder: 

“Topkapı Sarayı arşivinin evvelce tasnif dışı bırakılmış vesikaları arasında bulunan, 

iki şekilde filigranlı, mühürlenmiş Avrupa kağıdından yapılmış, 120 mm. en ve 360 

mm. boyunda bir kısmı siyakat yazısıyla yazılı, bir kısmı boş, on yapraklı, 990 Hicri-

1582 Miladi tarihli bir defterde, isimleri birer birer zikredilmek üzere; 
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Hünernâme’nin yazar, minyatürleri, müzehheb başlıkları ve cildi için çalışan 

sanatçılar, en ince teferuatına kadar kullanılan resim malzemesi; altın, gümüş, kağıt 

çeşitleri ile hangi sanatçının kaç meclis (composition) ve hangilerinin serlevha 

yaptığı ve kitabın minyatürleri kadar değerli bir sanat eseri olan cildini yapan 

mücellidin ismi de belirtilmektedir.” (Anafarta, 1969:IX). Nigar Anafarta, minyatür 

de yapan sanatçı arkadaşı Mihriban (Sözer) Keredin ile minyatürleri üslup, 

kompozisyon ve renk bakımından inceleyerek hangi nakkaşın hangi minyatürleri 

yaptığını saptamıştır (And, 2014:158).  

Anafarta’nın ifade ettiği bilgilere göre bu kırk beş minyatürün on dokuz adedi 

Nakkaş Osman’ın, on adedi Mehmet Bey’in, altı adedi Ali Çelebi’nin, beş adedi 

Molla Tiflisî’nin, üç adedi Mehmed Bursavî’nin ve iki adedi ise Veli Can’ın elinden 

çıkmıştır. Ayrıca eserin cildini Üstad Mustafa (Ser-i mücellidin) ve Üstad Abdi 

yapmıştır (Anafarta, 1969:X). 

XVI. yüzyıla ait yüksek bir sanat zevkini yansıtan ve türünün en güzel 

örneklerini oluşturan bu minyatürlerde tarihî gerçeklere bağlı kalınmaya çalışılmakla 

birlikte erken dönemlere ait merasim ve olayların anlatıldığı sahnelerin tarihî belge 

niteliği zayıf olduğu düşünülmüştür. Çünkü Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e 

kadar cülûs törenlerinin tasvir edildiği minyatürlerde özellikle Osman ve Orhan 

Gazi’nin cülûslarını gösteren sahnelerdeki kılık kıyafetler, padişahın etrafındaki 

protokol sırası XVI. yüzyıldan çok farklı değildir. Bununla birlikte Topkapı 

Sarayı’nın ikinci avlusunu gösteren ve çift sayfaya yerleştirilen minyatür, sarayın 

XVI. yüzyıldaki durumunu ve mimarisini göstermek bakımından çok önemlidir  

(Ertuğ, 1998:484).  

Hünernâme’nin ikinci cildi tümüyle Kanuni Sultan Süleyman’a ayrılmıştır. 

Eserin II. cildinde hükümdarın ahlâkı, yardım severliği, rüyaları, kerâmet ve 

ilhamları, siyaseti, adaleti, savaşları, fethettiği kaleler, hastalığı, ölümü, güzel sözleri 

ve şairliği gibi bireysel özellikleri anlatılmış, onunla ilgili kıssalar nakledilmiştir. 

Kanûnî Sultan Süleyman’ın doğumu, isminin konulması, Kefe’ye sancağa çıkması, 

babası Yavuz Sultan Selim’in cülûsunda İstanbul’a çağrılması, kendisine İstanbul 

muhafazası görevinin verilmesi, daha sonra Saruhan sancağına tayini ve 

şehzadeliğinde yaptıkları, Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine taht için davet 

edilmesi, daha sonra geldiği İstanbul’da karşılanması ve cülûs töreni gibi biyografisi 
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ve hükümdarlığı dönemindeki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler de anlatılmıştır 

(bkz. Fotoğraf No 3-4-5-6-7)  (Ertuğ,1998:484). 

Hünernâme’nin ikinci cildi birinci ciltten dört yıl sonra 996 yılı Safer ayı 

başlarında (Ocak 1588) tamamlanmıştır (And, 2014:79). Eser, hattat Ali … Adanavî 

tarafından iri nestalik hatla yazılmıştır. 43x30 ebadında olup 302 yapraktır (Çağman-

Tanındı, 1979:61).  

Seyyid Lokmân’ın eserini yazdıktan sonra padişaha sunduğu zaman kendisine 

defterdarlık ve terakki verilmesi, yanında çalışan sanatkârlara da çeşitli ihsanlarda 

bulunulmasına dair arzına verilen cevap 15 Ramazan 997 (28 Temmuz 1589) tarihini 

taşımaktadır (Ertuğ,1998:484). 

Eserin yazımının ardından Nakkaş Osman ve ekibi tarafından minyatürleri 

yapılmıştır. (BOA Kepeci Tasnifi Ruus Defteri, no: 250, 207 s.) Zeren Tanındı’nın 

tanıttığı 1588 tarihli bir belgeye göre (Başbakanlık Osmanlı Arşivi 150) eserin 

hazırlanmasında dört hattat, beş cilt sanatçısı, yirmi bir müzehhip, çıraklar ve altı 

nakkaş görev almıştır. Kaynakta belirtilen bilgilere göre nakkaşların isimleri şu 

şekildedir: Osman, Lutfi, Ali, Mehmed, Haydar ve Veli Can (Tanındı, 1990:236).  

 

 

 

Fotoğraf No 3: TSM H.1524, Eserin baş kısmında geçen bir beyit: Şükür ki 

Tevfik bulub hızmete / Toldı gönül feyz-i Hak envarına 
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Fotoğraf No 4: TSM H.1524, Hünername’nin ikinci cildinin kapak cildi 

 

 

Fotoğraf No 4: TSM H.1524, Hünername’nin ikinci cildinin kapak cildi 
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Fotoğraf No 5: TSM H.1524, Hünername ikinci cildinin zahriye sayfası 

 

 

 

Fotoğraf No 6: TSM H.1524, Hünername ikinci cildinin unvan sayfası 
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Fotoğraf No 7: TSM H.1524, Hünername ikinci cildinin hatime sayfası 

 

5.2. Hünername’nin Müellifi 

 Hünernâme, Seyyid Lokman tarafından yazılmıştır. Müellifin hazırladığı 

kitaplarda kullandığı künyesine göre asıl adı Seyyid Lokmân b. Seyyid Hüseyin el-

Âşûrî el-Hüseynî el-Urmevî’dir. Künyesinden hareketle Seyyid Lokman’ın 

Azerbaycan’ın Urumi / Urmiye kasabasından olduğu belirtilmektedir. Genç yaşında 

ailesi ile birlikte Osmanlı topraklarına hicret etmiştir. Bilgisi ve edebiyat yeteneği ile 

saray ileri gelenlerinin dikkatini çekerek nişancı Feridun Ahmed Bey’e ve 

dolayısıyla Sokullu Mehmed Paşa’ya intisap etmiş, ardından şehnâmecilik görevine 

getirilmiştir (Kazan, 2010, 117-136 ). 

 

 Bekir Kütükoğlu’nun Seyyid Lokma’ın şehnameciliğe getirilişi ve terakkileri 

hakkındaki verdiği bilgiler şu şekildedir: “Şehnâmecilik görevine 30.000 akçe zeâmet 

tahsis edilerek getirilen Lokman, III. Murad’ın tahta çıkmak üzere İstanbul’a gelişi 

sırasında Sokullu Mehmed Paşa’nın yanında serkâtip sıfatıyla padişahı 

karşılayanlar içinde yer aldı (Ramazan 982 / Aralık 1574). 29 Zilkade 982’de (12 

Mart 1575) şehnâmecilik sıfatına önceki selefi Ârifî Fethullah Çelebi gibi dergâh-ı 

âlî müteferrikalığını da ilâve ettirdi (BA, KK, Ruûs, nr. 229, s. 22). Yaptığı hizmetler 
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karşılığında çeşitli vesilelerle geliri arttırıldı. 10 Şevval 983’te (12 Ocak 1576) oğlu 

Aristo’ya, kendisine Nusaybin ve Urfa’dan tahsis edilen zeâmet gelirinin bir bölümü 

bırakıldı. II. Selim devrini yazdığında gelirine 1000 akçe, Şehinşâhnâme-i Hümâyûn 

adlı eserinin ilk cildini takdim edip ikincisine başladığında ise 10.000 akçe zam 

yapıldı. Tomar-ı Hümâyûn’un bir cildini hazırlayıp minyatürlerle süslediğinde ise 

10.000 akçe daha verilip Dîvân-ı Hümâyun kâtipliğine getirildi (28 Şevval 991 / 14 

Kasım 1583).” ( Kütükoğlu, 2003: 209 ). 

 Seyyid Lokman, 20 Eylül 1595 (15 Muharrem 1004 ) tarihinde III. Murad’ın 

ardından III. Mehmedin padişah olmasıyla şehnâmecilik görevinden ayrılmıştır ve 

yerine Tâlikîzâde getirilmiştir (Afyoncu, 2001:287- 293). Seyyid Lokman’ın azil 

sebebi hususunda Selanikî, onun görevden alınma sebebini yeni padişahın 

cülûsundan sonra nesir ve nazım yazımındaki görevlerini tam olarak yerine 

getirmemesi ve padişaha şehzadeliği sırasında sunduğu beyitleri tekrar takdim etmesi 

olarak belirtir (İşpirli, 2000:551). Seyyid Lokman, görevinden azledilmesine rağmen 

yarım kalan işinin tamamlanması istenmiştir. Çalışmaları takdir görmeyen Lokman 

kendisine kenar defterdarlığı verilerek görevden uzaklaştırılmıştır. Bu aşamadan 

sonra Mısır’a gittiğine dair kayıtlar mevcuttur. Hakkındaki son kayıt 1010 

Cemâziyelâhir (Aralık 1601) tarihlidir. Hayatının bundan sonraki kısmı ve vefat 

tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır (Kütükoğlu, 2003: 209 ). 

 Seyyid Lokman, saray için eser telifine 977/1569 tarihinde başlamıştır. 

Azledildiği 1004/1595 yılına kadar yirmi altı yıl şehnamecilik görevini sürdürmüştür 

(Çağman, 1972-1973: 411-442). Bu vazifesi sürecinde kendisi için gerekli 

malzemeler karşılandığı gibi ekibini istediği gibi oluşturma yetkisi verilmiştir. Bu 

ekip içerisinde katipler, mücellidler nakkaşlar, müzehhibler gibi sanatçılar bulunmuş, 

bunların sayısına her hangi bir sınırlama getirilmemiştir. Arşiv kaynaklarından tespit 

edilen bilgilere göre Seyyid Lokman’ın ekibi yüz yirmi altı kişiden meydana 

gelmiştir (Kazan, 2010:117-136). Seyyid Lokman, ekibiyle birlikte, Türk tarih ve 

sanatı için çok kıymetli eserler ortaya koymuştur. Hilal Kazan’ın “Farklı Açıdan Bir 

Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman’ın Saray için Hazırladığı Eserler” adlı 

makalesinde ortaya koyduğu arşiv kayıtlarıyla birlikte Seyyid Lokman’ın eserleri şu 

şekildedir: 
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 Zafernâme / Nüzhetü’l-Esrar: 986/1578 yılında tamamlanan bu eser, Feridun 

Bey’in Sigetvar seferiyle ilgili eserinin şehname tarzında nazma geçirilmiş şeklidir. 

III. Murad’ın husûsi kütüphanesi için hazırlanan yirmi beş minyatürlü bir nüshası 

İrlanda’da bulunan Dublin, Chester Beatty Kütüphanesi nr.413’dedir. 

 Selim Hânnâme : II. Selim zamanındaki olayları, II. Selim’in faaliyetlerini 

anlatır. 6. Zilhicce 988/ 12 Ocak 1581 de tamamlanmıştır. Tam bir müsveddesi 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1537’da olan Selim Hannâme’nin III. 

Murad’a takdim edilen esas nüshası ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. 

Ahmed nr. 3595’dedir. Eserde kırk dört minyatür bulunmaktadır. Başbakanlık 

arşivindeki kayda göre eseri hazırlayan sanatçılar şunlardır: 

Nakkaşlar: nakkaş üstad Osman ve Ali’dir. Bunun yanı sıra katiplere, mücellidlere 

ve çıraklara da terakki verilmiştir. Belgede üstad Osman ve Ali’den başka isim 

verilmediği için ekibin tamamının kaç kişi olduğu bilinememektedir (10 S. 989 

Erbiâ/ 16 Mart 1581, Çarşamba, BOA, KK.238,s.297). 

Şehinşahnâme: 982-988/1574-1580 yılları arasındaki Sultan III. Murad 

devrine ait olayların yer aldığı eser iki ciltten oluşmaktadır. Birinci cilt 989/1581 

yılında tamamlanmış ve elli sekiz minyatür ihtiva etmektedir. İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi, FY. 1404 de kayıtlıdır. 989/1581 tarihli Arşiv belgesine göre eseri 

hazırlayan sanatçı sayısı yirmi iki kişidir. Bunlar: 

Nakkaşlar: üstad Osman, Ali, Hasan, Mehmed ve diğer Mehmed, Fazlullah Osman, 

Şah Mehmed, Musa müzehhib 

Mücellidler: Mustafa ser, Abdî, İsmail Abdullah çırak 

Katipler: Alaaddin Mansur Şirazi, Seyyid Kāsım, Katip Haydar, Şemseddin 

Mehmed, Cafer Abdullah ebna-yı sipahiyandan ehl-i hıref katibi, çırak Mustafa 

Ferhad 

İptida: Mahmud Receb, Mehmed b. Şah Mehmed, İsmail Abdullah, Şaban Abdullah, 

Yusuf Abdullah, Hemdem Abdullah (19 Zi’l-hicce 989/ 14 Ocak 1582, BOA, KK. 

239, s. 243.) 

 II. cildi Safer 1001 / Kasım 1592 sonunda tamamlanan Şehinşahnâme, Mirza 

Ali b. Hacim Kulu tarafından temize çekilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi, Bağdad nr. 200’de kayıtlı olan eser, Koca Sinan Paşa’nın İran seferi, 

Ferhad Paşa’nın Revan seferi, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran’daki mücadelesi ve 
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veziriazamlığı ve Şehzade Mehmed’in sünnet düğününü anlatmaktadır. Eserde 

doksan beş minyatür vardır. 

Hünernâme (I.C. 1584, II. C. 1588) Vekâyi’nâme tarzında, Ârifî Fethullah 

Çelebi’nin yazmaya başladığı, kendisinden sonra gelen Eflâtûn-i Şirvânî’nin ancak 

üç bölümünü yazabildiği eserin Lokman tarafından tamamlanmasıyla meydana 

gelmiştir. I. cildin kırk beş minyatürlü nüshası ve II. cildin altmış beş minyatürlü 

nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir. (Hazine, nr. 1523 ve nr. 1524) 

Birinci ciltteki kırk beş minyatürün on dokuzu üstad Osman, altısı Ali Çelebi, 

onu Mehmed Bey, ikisi Velican, beşi Molla Tiflisi, üçü de Bursalı Mehmed 

tarafından yapılmıştır  (Anafarta, 1969:X). 

 Hünernâme’nin II. cildi Kānûnî Sultan Süleyman’a ayrılmıştır. Tahsin Öz’e 

göre eser 996 Safer/ Ocak 1588 başında tamamlanmıştır. (Öz, 1939: 3-16) Ancak 

Lokman’ın divana sunduğu arzına verilen cevap 15 Ramazan 997 /28 Temmuz 1589 

tarihlidir. Eserde altmış beş minyatür bulunmaktadır. Belgeye göre sanatçılar elli 

sekiz kişiden meydana gelmektedir. Bunlar: 

Katipler: Seyyid Kasım, Mustafa, Ali, Haydar, Feramuz, Şaban, Mehmed 

Nakkaş ve Müzehhipler: Hasan Mehmed, Mustafa Musa, Yakub, Rıdvan Abdullah, 

Hüseyin Altûnî, Şaban Abdullah, Bolad, Ahmed Mehmed, Ahmed Abdullah, 

Mustafa Yusuf, Lütfü üstad ser-nakkaş, Cafer ser-bölük, Yahya, Osman, Ali, Velican 

üstad, Mehmed Abdullah, Molla Tiflisî, Mehmed Bursa, Mehmed yeniçeri, Mahmud 

Abdullah müzehhib, Mehmed b. Mehmed Acem, Yusuf Abdullah, Mahmud Kasım, 

Rıdvan Abdullah, Rıdvan, Mehmed Mustafa, Mehmed Halil, Süleyman Mehmed, 

Mahmud 

Hasan, Ali Abdullah, Cafer Abdullah, Receb Macar, Cafer Abdullah 

Mücellidler: Abdî, Mehmed Kara, Musa, İbrahim 

Vassali: Sinan 

Cedvelkeş: Musa 

İptida: Seyyid Ali Bursevi ta’lik ve Hüseyin Abdullah katip, Mehmed b. Mehmed 

şakird-i mücellid, Salih müteferrika müzehhip, Mustafa Davud, Mehmed Hürrem, 

Hacı b. Bayram, İbrahim Mehmed, Hamid Abdullah, Hürrem, Hacı Ömer ( 15 

Ramazan 997/28 Temmuz 1589, BOA, KK.252, s. 23,24). 
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 Zübdetü’l-Tevarih (Tomar-ı Hümayun/Mücmelü’t-Tomar/Nesebnāme) 

(1583):  Lokman’ın kendinden önceki şehnamecilerden devralıp tamamladığı bir 

eserdir. Giriş kısmında yaratılış, Dünya tarihi ve peygamberler tarihinden bahseder. 

Daha sonra Osmanlı tarihine geçilerek III. Murad Dönemi’ne kadarki süreç anlatılır. 

Kırk minyatürden oluşan ve III. Murad’a sunulan nüsha Türk-İslâm Eserleri 

Müzesi’ndedir (nr. 1973). Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde (Hazine, 

nr.1321) ve Chester Beatty Library’de (nr.414) de iki kopyası mevcuttur. 

Kadim nakkaşlar: Üstad Lütfü ser-bölük, Molla Kasım, Osman, Ali, Zerger Hüseyin, 

Mehmed Abdullah, Mehmed Salih, Ahmed Âli, Fazlı b. Osman, Mehmed Osman, Pir 

Mehmed, Üstad Musa, Şah Mehmed, 

Kadim katipler: Ahmed Hasan sipahi, Seyyid Kāsım, Haydar, Mustafa Ferhad, 

Geyvan, Mahmud Ferruh, 

Mücellid: Abdi, Ahmed, Mehmed, Mehmed Ankara, Pir Mehmed Hürrem 

İptida: Ahmed Osman nakkaş, Üstad Mahmud Abdullah nakkaş, Şaban Abdullah 

nakkaş, Üstad Bolad Abdullah nakkaş, Yakub Süleyman şakird-i Mehmed, Baba 

Cafer (28 Ramazan 991/ 15 Ekim 1583, BOA, KK. 242, s.1,2.) 

 Kıyâfetü’l-İnsâniye ve Şemâili’l-Osmaniye (1588): Osmanlı padişahlarının 

dış görünüşlerini, fiziksel özelliklerini ve çeşitli vasıflarını anlatır. Seyyid Lokman’ın 

tamamladığı bu eser, fizyonomi türünde beden yapısı ile karakter arasındaki ilişkiyi 

vermektedir. On iki padişahın minyatürlerinin bulunduğu eserin bir nüshası Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde (Hazine, nr. 1563), diğer nüshası da İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi’nde (T.6087) kayıtlıdır.  

 Sûr-ı Hümâyunnâme : 1582 yılında yapılan Şehzâde Mehmed’in sünnet 

düğününü anlatan eser 15 R. 996/ 14 Mart 1588 tarihinde tamamlanarak hünkâra 

sunulmuştur. Tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine nr. 1344’de 

kayıtlıdır. Eksik olanlarla birlikte yaklaşık 500 adet minyatürü bulunmaktadır. Ancak 

eserin metninin orjinalinin Seyyid Lokman’a mı yoksa İntizâmî mahlasını kullanan 

Rumelili bir başka müellife mi ait olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır.(Atasoy, 

1997:14) Arşivdeki bir belgeye göre eserin kadrosu kırk beş kişiden oluşmaktadır. 

Bunlar: 

Katipler: Seyyid Kasım, Mustafa, Feramuz, Ali, Abdurrahman, 
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Nakkaşlar: Lütfü, Osman, Ali, Mehmed Haydar, Velican, Mehmed musavvir, Molla 

Tiflisî, İbrahim, Osman , Ahmed Abdullah, Hüseyin Zergerî, Mahmud müzehhib, 

Yusuf Abdullah 

Müzehhibler: Musa Ahmed, Yahya, Seydi, Abdi zergub, Şaban, Hızır Gazi, Mehmed 

Abdullah, Mehmed Mustafa, Nasuh b. Abdullah, Perviz Abdullah, Abdulehad 

Yakub, Davud Abdullah, Yusuf Abdullah 

Mücellidler: Abdî Şaban, Mehmed Haydar, Kara Memed, Mehmed Ankara, Receb 

Abdullah 

İptida: Seyyid Mehmed Tirmizî katip, Hüseyin üstad, Muzaffer katib, Bali Abdullah, 

Mehmed b. Kerim müzehhib, Abdî şakird-i musavvir, Maksut şakird-i musavvir, 

Geyvan Abdullah, Yusuf Abdullah şakird-i müzehhib (fî 15 Zi’l-hicce 996 /1588, 

BOA, KK.250,s. 37.) 

 Oğuznâme (1599) Lokman’ın başlayıp tamamlayamadığı bir eserdir. 

Selçuklu tarihi hakkında bilgi verir. Osman Bey’in ortaya çıkışı ile son bulur. 

Viyana’da tek nüshası bulunan eser J.J.W. Lagos tarafından Latinceye çevrilerek aslı 

ile beraber yayımlanmıştır. Türkiye’de de Harun Güngör tarafından tekrar 

neşredilmiştir (Güngör, 1986:91-103). 

 Risâletü’l-Âlâti’r-Rasâdiye Bu isimde bir eserin de Lokman tarafından 

yazıldığından bahsedilir. Ancak bununla ilgili de kaynaklarda herhangi bir bilgi 

yoktur (Kütükoğlu, 2003: 209 ). 

5.3. Hünername’nin Hattatları 

 Hünernâme’nin birinci cildi Bosnalı Sinân b. Mehmed tarafından âharlı kâğıt 

üzerine ta‘lik hattıyla yazılmıştır (Mahir, 2012:61). Kaynaklar Sinan’ın eseri temize 

çektiğini ifade eder. Başbakanlık Arşivi’ndeki bir belgeye göre 17 Muharrem 977/ 

Haziran 1569’da 10 akçe gündelikle kâtibân-ı kütüb cemâ’atinde Divân-ı Âlî 

katipleri reisi Mahmud Çelebi’nin tezkeresiyle şehnâme-nüvis olarak işe alınmıştır. 

(BOA, KK. 1767, s.28b) (Kazan, 2010:122). Bir diğer belgeye (992 Şevval/Ekim 

1584) göre ise Hünername’yi talik hatla temize çeken kâtibin Ali olduğu ve uzun 

süre maaş alamadığından vefat eden Muzaffer’in 5 akçe ulûfesinin ona verilmesi 

istenmiştir ( BOA, KK. 246, s. 68). Bu belgelerden anlaşıldığına göre kâtip Ali ve 

şehnâme-nüvis Sinan eseri temize çekme işinde birlikte çalışmışlardır (Kazan, 

2010:122). 
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 15 Ramazan 997/28 Temmuz 1589 tarihli bir belgeye göre ise 

Hünernâme’nin ikinci cildini ise Seyyid Kasım, Mustafa, Ali, Haydar, Feramuz, 

Şaban, Mehmed adlı sanatçılar yazmışlardır ( BOA, KK. 252, s. 23,24). Filiz 

Çağman ve Zeren Tanındı’nın bir makalede belirttiği bilgiye göre eser, hattat Ali … 

Adanavî tarafından iri nestalik hatla yazılmıştır (Çağman-Tanındı, 1979:61). 

5.4. Hünername’nin Nakkaşları 

 Şehnameci, bir kitap yazım işi kendine verildiğinde ekibini istediği gibi 

oluşturma salahiyetine sahipti. Hattatlar, nakkaşlar, müzehhibler ve mücellitler 

ehliyet gözetilerek seçilir ve beraber çalışılırdı. Şehnameci, ekibini sarayın hassa 

sanatkârlarının görev yaptığı ehl-i hıref teşkilatından seçebileceği gibi saray dışından 

da yeterli ve yetenekli gördüğü sanatçıları ekibine katabilirdi.  

 Hünername’nin birinci cildinde Nigar Anafarta’nın ortaya koyduğu 

Başvekâlet Arşivi Ruus Defteri No:239, sayfa: 243, Zilhicce 989 (Aralık 1581) 

tarihli bir belgeye göre sekiz nakkaş çalışmıştır. Nigar Anafarta, minyatür de yapan 

sanatçı arkadaşı Mihriban (Sözer) Keredin ile minyatürleri üslup, kompozisyon ve 

renk bakımından inceleyerek hangi nakkaşın hangi minyatürleri yaptığını saptamıştır. 

Anafarta’nın ifade ettiği bilgilere göre bu kırk beş minyatürün on dokuz adedi 

Nakkaş Osman’ın, on adedi Mehmet Bey’in, altı adedi Ali Çelebi’nin, beş adedi 

Molla Tiflisî’nin, üç adedi Mehmed Bursavî’nin ve iki adedi ise Veli Can’ın elinden 

çıkmıştır (Anafarta, 1969:X). 

 15 Ramazan 997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23,24 künyeli 

belgeye göre ise Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. 

Bunlardan isimleri zikredilen nakkaş ve müzehhipler şunlardır: Hasan Mehmed, 

Mustafa Musa, Yakub, Rıdvan Abdullah, Hüseyin Altûnî, Şaban Abdullah, Bolad, 

Ahmed Mehmed, Ahmed Abdullah, Mustafa Yusuf, Lütfü üstad ser-nakkaş, Cafer 

ser-bölük, Yahya, Osman, Ali, Velican üstad, Mehmed Abdullah, Molla Tiflisî, 

Mehmed Bursa, Mehmed yeniçeri, Mahmud Abdullah müzehhib, Mehmed b. 

Mehmed Acem, Yusuf Abdullah, Mahmud Kasım, Rıdvan Abdullah, Rıdvan diğer, 

Mehmed Mustafa, Mehmed Halil, Süleyman Mehmed, Mahmud Hasan, Ali 

Abdullah, Cafer Abdullah, Receb Macar, Cafer Abdullah (Kazan, 2010:122).  

 Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle 

Hünernâme’nin minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana 
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çıkmaktadır. Seyyid Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş 

Osman ile birlikte Sultan II. Selim ve III. Murad dönemlerinde veziriazam Sokullu 

Mehmed Paşa emrinde başarılı çalışmalar yapmışlardır (Tanındı-Renda-Çağman-

Bağcı, 2006:116) . 

Şehname-i Selim Han adlı eserde Nakkaş Osman’ın da resmettiği bir toplantı 

sanatçının hayatının dönüm noktasını oluşturmuştur. Şehname-i Selim Han’ın (TSM 

H. 3595) mukaddimesinde verilen bilgilere göre Seyyid Lokman yazılacak 

şehnameler hususunda istişare etmek üzere şair Şeyh Ebu Sayid’in tavsiyesiyle 

Şemsüddin Ahmed Karabağî’ye gitmiştir. Yapılan toplantıya divan kâtibi Ahmet 

Feridun Bey ve onun emrindeki Nakkaş Osman da katılır. Şehnamedeki bu  

toplantıyı tasvir eden minyatür, Osman’ın 1569 yılında tanınmış bir sanatçı olduğunu 

ve Sokullu’nun çevresindeki kişilere yakınlığını gösterir (Çağman, 2003:904). 1569 

yılı, Mart-Temmuz aylarında gerçekleşmiş olduğu anlaşılan bu toplantı, Nakkaş 

Osman ve Seyyid Lokman’ın işbirliğinin başlangıcı olarak önem taşımaktadır 

(Çağman, 1972-73: 411-413). 

 Türk minyatür sanatına kendi üslubunun damgasını vuran, tarih konulu 

minyatürlerin büyük ustası Nakkaş Osman’ın (Atasoy 1997: 14) özel yaşamına 

ilişkin elde edilen bilgi oldukça sınırlıdır. Sûrnâme-i Hümâyûn, 1587 (TSM. H.1344) 

adlı el yazmasının “intizamî” mahlasını kullanan yazarı (Atasoy 1997: 14) eserinde, 

Nakkaş Osman ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. Nakkaş Osman’ın, Hersek sancağına 

bağlı Foça kasabasından olduğunu belirten yazar, sanatçının nakkaşlık ve 

ressamlıktaki maharetini; renk kullanımındaki ustalığını ve nakışlarının essizliğini 

çeşitli benzetmelerle övmüştür. Ayrıca, yazar eserinde, sanatçının özel atölyesinin 

(kârhane) olduğu, musavvirliğinin yanı sıra mürekkep resimleri ve duvar nakısları 

yaptığına ilişkin bilgiler de vermiştir (Çağman, 2003:911). Gelibolulu Mustafa 

Âlî’de Menâkıb-ı Hünerverân adlı eserinde sanatçı hakkında, "çok anlayışlı tasvirci 

üstat Osman" sözlerini kullanmıştır. 

 Nakkaş Osman’ın ehl-i hıref teşkilatına tam olarak ne zaman katıldığı 

bilinmemektedir.1588 yılı için saray nakkaşlarının maaş defterlerinde adı 

geçmemesine rağmen 1566 yılı maaş defterinde (BOA Maliyeden müdevver 6196, 

s.155) adı geçer ve “altı yevmiyeli” ifadesi kullanılır (Atıl, 1986:296). Bu belgeye 

dayanarak Çağman, Nakkaş Osman’ın büyük bir olasılıkla 1559-65 yılları arasında 
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saray nakkaşhanesine girmiş olduğu düşüncesini ortaya koymuştur (Çağman, 

2003:903). 1592-93 ve 1596 tarihli iki ehl-i hıref maaş defterinde Osman’ın otuz bir 

akçe yevmiye aldığının belirtilmesi sanatçının belirtilen tarihlere kadar çalıştığını 

ortaya koymaktadır (Mahir, 2012:178). 

 “Osmanlı Resim Sanatı” adlı eserde Bağcı ve diğer yazarlar Nakkaş 

Osman’ın erken tarihli minyatürleri Tercüme-i Şehname, 1560-65 (TSM. H.1522) ve 

İranlı şair Sadî’nin Gülistan adlı eserinin 1565 tarihli bir kopyasında bulunduğunu 

ifade emişlerdir (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:114).  

Nakkaş Osman’ın ustalık eserlerinin ilk olarak hangi eserde bulunduğu 

bilinmese de Arifi’nin 1558 tarihli Süleymanname’sinde (TSM. H.1517) bulunan 

bazı minyatürlerin üslûp özellikleri incelendiğinde Nakkaş Osman'ın 1558'de sarayın 

sanat ortamında bulunduğu ve bu yazmanın sanatçının emeğinin geçtiği ilk ciddi eser 

olduğu konusunda fikirler ileri sürülmüştür (Çağman, 2003:903). Çağman ayrıca 

konuyla ilgili olarak şunları ifade eder: Süleymannâme’deki minyatürler, Nakkaş 

Osman’ın kişisel üslûbunun ön örnekleridir. Bu eserlerde ortaya çıkan üslûp 

benzerliği, Nakkaş Osman’ın, Süleymannâme’nin adını bilmediğimiz, ancak 

imparatorluğun Batı topraklarından gelmiş olması muhtemel bir sanatçının yanında 

yetişmiş olabileceğini düşündürtmektedir. Nakkaş Osman büyük bir olasılıkla, 1559-

1565 tarihleri arasında saray nakkaşhanesine girmiş olmalıdır. (Çağman, 2003:903) 

Nakkaş Osman’ın minyatürlerini yaptığı ilk eserin Nüzhet-i Esrâru’l ahbâr 

der-sefer-i Sigetvar, 1569 (TSM. H. 1339)  olduğu düşünülmektedir (Çağman, 

2003:903). Arifi’nin yazmaya başlayıp yarım bıraktığı, daha sonra Seyyid Lokman'ın 

1579'da tamamladığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının 1558-66 yılları 

arasında geçen olayları konu alan Zafernâme, 1579 (DCBL. T. 413) adlı eserin 

resimlendirilmesi ile üslup farklılıklarını ve sanat gücünü ortaya koymuştur (Konak, 

2007:19). Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman birlikteliğinin ortaya koyduğu bu eserin 

yazıldığı sırada Seyyid Lokman, aynı zamanda II. Selim dönemini anlatan Şehname-i 

Selim Han, 1581 (TSM. A. 3595) adlı eseri yazmıştır. Esere ilişkin 1581 tarihli bir 

arşiv belgesinde (Başbakanlık Arsivi, Kepeçi Tasnifi, Ruus Defteri No: 238, s. 197) 

şunlar ifade edilir: “Mevlana Lokman'ın zeametine 10000 akçe ve şehnâme 

musavverlerinden nakkaş üstat Osman ile Ali'ye ikişer akçe terakki (çoğalma) 

buyrulduğu ile ilgili bilgi verilmektedir” (Çağman, 1972-1973:415). Bu kaynaklar 
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doğrultusunda, Nakkaş Osman’ın, Şehnâme-i Selim Hân, 1581 (TSM. A. 3595) adlı 

eserin hazırlanmasında aktif rol aldığı anlaşılmaktadır.  

Şehnâme-i Selim Hân’dan dokuz ay sonra 989 Şevval başında (29 Ekim-7 

Kasım1581) tamamlanan III. Murad’ın 1574–1581 yılları arasında geçen olaylarını 

konu edinen Şehinşâhnâme (I. cilt, İÜK. FY. 1404/ II. cilt, TSM. B. 200) Seyyid 

Lokman ekibinde yer alan Nakkaş Osman ve diğer nakkaşlar tarafından 

hazırlanmıştır.(Çağman, 1999:197-206) 

Seyyid Lokman 24 Mart 1569’da saray şehnameciliğine atandığında daha 

önceki şehnameciler tarafından başlanan ancak bitirilemeyen iki eser Zilkade 985’te 

(10 Ocak-8 Şubat 1578) kendisine havale edilmiştir. Hünernâme, 1584-1588 (TSM. 

H. 1523–1524) ve diğer adı da Tomar-ı Hümâyûn olan Zübdetü’t-tevârîh, 1583 

(TİEM. T. 1973) adlı el yazmaları da daha önce şehnâmeci Eflatun (ö. 1569-1570) 

tarafından kaleme alınmasına rağmen bitirilememiştir. Seyyid Lokman, Nakkaş 

Osman ve nakkaş ekibiyle eserleri tamama erdirmiştir.  

İki bölümden oluşan Zübdetü’t-tevârîh, 1583 (TİEM. T. 1973) el yazmasının 

birinci bölümünde, cennet, cehennem, gök ve dünya tasvirlerinden sonra, Âdem ile 

Havva'dan başlayarak birçok peygamber öyküsü, Hz. Muhammed'in hayatı ve İslâm 

tarihinin ana noktaları verilmiştir. İkinci bölümde ise Osman Gazi'den başlayarak III. 

Murad dönemine kadar hüküm sürmüş olan on iki Osmanlı padişahının portresi yer 

almaktadır (Çağman, 2003:909). Zübdetü’t-tevârîh 1583 (TİEM. T. 1973) adlı el 

yazmasında bulunan minyatürlerin bir bölümü de Nakkaş Osman'ın önemli 

çalışmaları arasında yer alır. 1583 tarihli bir belgede (TSM. Arşivi, D. 10759) 

yazmanın hazırlanmasında rol alan sanatçılara verilen ulufe (maaş) ve terfilerden 

bahsedilirken, Osman’ın eserin 19 tasvirini yaptığı diğer minyatürleri yapan 

nakkaşların ise Ali Çelebi, Mehmed Bey, Mehmed Bursevî, Molla Tiflisî ve Veli 

Can olduğu belirtilmiştir. Bu belgedeki ifadeden, masraf ve çalışmalara 1583 yılında 

da devam edildiği anlaşılır. Eser aynı yıl tamamlanıp sultana takdim edilmiş ve 

sanatkârlar ödüllendirilmiştir. 

Nakkaş Osman'ın resimlenmesinde katkıda bulunduğu diğer bir çalışma da, 

şehnâmeci Eflatun tarafından dört cilt olarak tasarlanıp, fakat bitirilemeyen; daha 

sonra Seyyid Lokman denetiminde iki cilt olarak tamamlanan Hünernâme, 1584-

1588 (TSM. H. 1523-1524) adlı el yazmasıdır. İki cilt olarak hazırlanan eserin birinci 
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cildi 1584 (TSM. H. 1523), Osmanlı padişahlarının tahta çıkışı, atıcılık ve avcılıktaki 

ustalığı, fiziki gücü, saltanatı sırasında yaşadığı önemli olayları konu almıştır. Bu 

ciltte Nakkaş Osman’ın 19 minyatür resimlediği ifade edilmiştir (Anafarta, 1969:X). 

Hünernâme’nin II. Cildi, 1588 (TSM. H.1524) tümüyle Kanuni Sultan Süleyman'a 

ayrılmıştır. Bir arşiv belgesine göre (BOA Kepeci Tasnifi Ruus Defteri, no: 250, s. 

207) Hünernâme'nin II. cildinin (TSM. H. l524) bazı tasvirlerini yaptığı belirtilerek, 

verilen elli akçe terakki (çoğalma) dağılımı gösterilmiştir. Bu belge, Hünernâme’nin 

Seyyid Lokman'ın denetiminde hazırlandığını ve 1587 yılı sonunda tamamlanmış 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Hünernâme’nin resimlendirilmesinde 

çalışan nakkaşların kimliklerini veren bu belgeden eserin resimlendirilme işinin 

başında Nakkaş Osman’ın bulunduğu anlaşılmaktadır (Konak, 2007:23). 

Bu eserlerin hazırlanması esnasında Osman Gazi’den o güne kadar yaşamış 

padişahların portrelerine ve giyiniş tarzlarına dair bilgiler verilmiştir. Portre 

çalışılırken padişahların kıyafetlerinin nasıl olduğuna dair bilgi gerekliliği, Lokman 

ve Osman işbirliğiyle gerçekleştirildiği anlaşılan Kıyâfetü’l-insâniye fî semâ’ili’l-

Osmâniye, 1579 (TSM. H. 1563) adlı eserin hazırlanmasına yol açmıştır (Çağman 

2000:164-87). Nakkaş Osman, Kıyâfetü’l-insâniye fî semâ’ili’l-Osmâniye, 1579 

(TSM. H.1563) adlı el yazmasında Osman Gazi'den, III. Murad'a kadar on iki 

Osmanlı sultanının portresini yapmıştır. 48 Sanatçının bu çalışmaları Osmanlı saray 

nakkaşhanesinde padişah portreciliği geleneğinin diziler halinde sürdürülmesi 

konusunda bir prototip oluşturmuş ve sonraki dönemlerde üretilen portre dizilerini 

biçim ve gelenek açısından etkilemiştir (Çağman, 2000:164-87). Seyyid Lokman, 

bahsedilen el yazmasında, "Sebeb-i Telif-i Risale" alt başlığı ile bu eserin yazımı 

konusunda şemaillerin bilinmemesinden ötürü sıkıntı çektiğini, “hassa 

müsavvirlerden eşsiz üstad Osman” ile işbirliğini yaptığını, bütün sultan portrelerinin 

araştırıldığını; bazılarının bulunduğunu, bazılarının ise frenk üstadlarda olduğunun 

tespit edilip Sokullu Mehmet Paşa vasıtasıyla getirtildiğini belirmiştir. Yazılı 

kaynaklardan da padişah özelliklerinin tespit edildiğini ve tüm bilgiler ışığında eseri 

yazdığını üstad Osman’ın da portreleri yaptığını ifade etmiştir (Çağman, 2003:905). 

Sûrnâme-i Hümâyûn, 1587 (TSM. H. 1344) adlı el yazması Sultan III. 

Murad'ın şehzadesi Mehmed’in 1582 tarihinde yapılan sünnet düğününü konu 

almaktadır. Eserin yazarı Lokman değildir. Divan kâtibi olduğu ifade edilen ve 
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mahlasının  “İntizami” olduğunu belirten kitabın yazarı, resimlerin tasarımcısının 

Nakkaş Osman olduğunu belirterek onun Foçalı olduğunu, nakkaşlıktaki maharetini, 

renk kullanımdaki ustalığını, nakışların eşsizliğini över. Eser, ilk yapıldığında 500 

sayfa içermektedir; ancak pek çok sayfası eksilmiş olarak günümüze gelmiştir  

(Atasoy, 1997:14). 

Seyyid Lokman ile hazırladıkları bir diğer eser, Erzurumlu Darir tarafından 

14. yüzyılda Türkçe olarak kaleme alınmış olan 1595 tarihli Siyer-i Nebî el 

yazmasıdır. Hz. Muhammed'in doğumundan ölümüne kadar olan dönemi kapsayan 

eser, sekiz yüzü aşkın minyatürün bulunduğu altı cilt halinde hazırlanmıştır [I. Cilt 

(TSM. H.1221), II. Cilt (TSM. H. 1221), III. Cilt (NYPL, Spenorcol 157), IV. Cilt 

(DCBL. T. 419), V. Cilt (eser kayıptır) VI. Cilt (TSM. H.1223)]. Zeren Tanındı’nın 

bir eserinde ifadeye göre, 1595 tarihli Siyer-i Nebî’nin II. Cildinde yedi, III. cildinde 

sekiz, IV. cildinde on yedi ve VI. cildinde altı tasvirin Nakkaş Osman’ın elinden 

çıktığı belirtilmektedir (Tanındı, 1984: 43). 

Banu Mahir’in ifadesine göre Nakkaş Osman ismine 1593 ve 1596'ya ait ehl-i 

hiref kayıtlarında rastlanırken sanatçının 1598 tarihli ve sonrasına ait kayıtlarda yer 

almamaktadır. Mahir, bu bilgilerden yola çıkarak bu tarihten sonra sanatçının 

yaşamının son bulduğuna ilişkin düşünceleri dile getirir (Mahir, 1999:405). 

Seyyid Lokman veya başka şehnamecilerin hazırladıkları eserlerde Nakkaş 

Osman; yardımcısı ve kayın biraderi olan Nakkaş Ali (Tanındı-Renda-Çağman-

Bağcı, 2006:114), Mehmed bin Haydar, Veli Can, Mehmed, Molla Yunus, Ahmed 

bin Abdullah, Hüseyin, Hüseyin, Yusuf bin Abdullah Osman-ı diğer adlı Osman 

adında başka bir nakkaş gibi sanatçılarla birlikte çalışmışlardır (BOA Kepeci Tasnifi 

Ruus Defteri, No:250,s. 207)  (Çağman, 1999:202). 

Nakkaş Osman, her türlü süslemecilikten arınmış, metne bağlı olarak tarihî 

gerçekleri yakalamayı hedef edinmiş bir üsluba sahiptir (Çağman, 2003:903). Nakkaş 

Osman’ın kompozisyonlarındaki düzen; yatay, diyagonal ve dikey hatların dengesine 

dayalıdır. Osman, olayları gerçekçi bir bakış açısıyla geniş bir bakış açısı içinde ifade 

etmeye yakın olmuştur. Nakkaş Osman’dan sonraki sanatçılarda sanatçının izlerinin 

sürmesi onun kendisinden sonraki sanatçıları da etkilemiş bir üsluba sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:120-123-154). 
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Özelde Hünername ve diğer yazma eserlerin yazımıdan süslenip 

resimlenmesine kadar geçen sürede ekip çalışmasıyla ortaya konulan eserler 

sanatımız açısından önemli bir bir değere sahiptir. Bir eserin yazarının oluşturduğu 

hattat, nakkaş ve müzehhip ekibi alternatif çalışma biçimleriyle sanatta evrensellik 

boyutunu yakalamışlardır. Sarayın siyasi gücü neticesinde farklı milletlerden de 

sanatçı temin edebilmesi minyatür sanatına da güç katmış ve Türk minyatürü farklı 

usluplardan beslenerek klasik çağda klasik eserler ortaya koyabilmiştir. 
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6. ÇADIR 

Tez konusu olarak seçilen sanat dalı olan minyatür örnekleri içinde konunun 

esasını “çadır” teşkil etmiştir. İçinde çadır olan minyatürleri incelemek için eser 

araştırması yapılmış; bu çalışma ise incelemenin seyrini “şehname” türü tarih konulu 

yazmalara götürmüştür. Çadır, milli kültürümümüzün önemli bir parçasını 

oluşturduğu ve beraberinde tarihi, toplumsal değerlerimizi barındırdığı için tez 

konusu olarak seçilmiştir. 

Türklerin yaşamında toplumun her kesiminin barınma ihtiyacını karşılayan, 

sosyal siyasi bir sembol olan çadır bilinen en eski ev çeşididir. Türklerin sosyolojik 

yapısının hakkıyla anlşılabimesi için çadır, önemli bir kaynaktır. İslamiyet öncesi ve 

sonrası kurulan Türk devletlerinin dini ve sosyal hayatlarında fazlaca etkin olan 

çadırlar Türk toplumunun günlük hayatında, savaşlarında, gelenek ve törenlerinde 

renkleri, şekilleri, tezyinatı ve boyutlarıyla ayrı ayrı anlamları sembolize 

etmektedirler (Çürük-Çiçekçiler, 1983:3).  

Orta Asya’da göçebe bir hayat süren Türkler, özellikle hayvancılıkla 

geçindikleri için otlak temini adına sıkça yer değiştirmekteydiler. Yerleşik hayatın 

sabit şartları hayatı sınırlamaktaydı ve çadırlar bu yönüyle Türk hükümdarlarının 

sarayı, halkın ise evi olmuştur. Türkler seçtikleri araziler üzerine yüzlercesini, 

binlercesini bir araya getirerek çeşitli büyüklükte çadır şehirler kurmuşlardır. 

Oğuzlar, 10. yüzyıl başlarında İslamiyet’i kabul ettiklerinde, çeşitli merkezlerde 

kümeler halinde bin kadar çadırda yaşamaktaydılar (Atasoy, 2002:15).  

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden kavim ve boyların kullandığı çadır tipi 

halen yaygın olan kubbeli çadırlardır. Ana yapılarının aynı olmasına karşın bu 

çadırlar değişik yerlerde yurd, topak ev, ak ev, ve keçe çadır gibi farklı isimler alırlar 

ve farklılıklar ancak ayrıntılardadır.  

Yerleşik hayattan sonra da önemini yitirmeyen çadırlar Osmanlı padişahları 

için bir “Gezer Saray” fonksiyonundadır. Özellikle sefer veya çeşitli merasimlerde, 

av tertiplerinde padişahın şehirdeki sarayı yerine etrafı kumaştan yapılmış sur 

duvarlarıyla çevrili otağ-ı hümayun bulunurdu. Otağ-ı hümayunlar padişahın saray 

dışındaki kudret ve görkemlerinin birer simgesiydi (Atasoy,  2002:15). 
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6.1. Çadırın Genel Tanımı ve Özellikleri 

İnsanoğlu, temel yaşam ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını gidermek için 

çeşitli mekân tasarımları geliştirmiştir. Tarih öncesi devirlerden beri hayvanlarına 

otlak bulabilmek için göç ederek yaşamak zorunda kalan kavimlerin kullanmak 

zorunda kaldıkları veya korunmak amacıyla, güvenli bir yer arayan toplulukların, 

kolayca kurup sökebilecek, taşıma kolaylığı olan ve ihtiyaçlara göre çeşitli boy ve 

biçimlerde imal ettikleri meskenlere “çadır” ismi verilmiştir (Onuk, 2005:13). 

Türk dilinin farklı lehçelerinde çatur, çatır, çâçır, çâşır gibi kelimelerle 

karşılanan  Çadır kelimesi Divanu Lügati-t Türk’te “çatır” şeklinde Türkçe olarak 

gösterilmiştir. Çadırın, yapı ve anlam bakımından çat- (birleştirmek, birbirine 

tutturmak) fiilinden türemiş olabileceği; Türkçe’ye Orta Farsça çâtur (örtü) 

kelimesinden geçtiği veya Sanskritçe şemsiyelik, gölgelik anlamındaki “çhattra” 

kelimesinin Farsça’ya “çetr” şeklinde geçtiği iddia edilmektedir (Bozkurt, 1993:158). 

Türklerde en eski barınma mekânı ve ev olarak kullanılan çadır yüzyıllarca etkisini 

sürdürmüştür. Yerleşik hayata geçildikten sonra bile terk edilmemiştir. Çadır, 

Türklerin yüzyıllarca yaşamlarında önemli olmuş, hükümdarların sarayı halkın da evi 

olmuştur (Larousse, 1974:116).  

 Bünyesinde barındırdığı hayatî ihtiyaç, kolay kurulum ve taşıma gibi 

özelliklerinden dolayı Kur’an-ı Kerim’de “Allah, hayvanların derilerinden, gerek göç 

gününüzde gerekse konaklama zamanınızda sizin için taşınması kolay evler yarattı.” 

(en-Nahl 16/80) ayetiyle çadırı şükredilmesi gereken nimetlerden saymıştır. Çadır, 

Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde şu şekillerde karşımıza çıkar: “Hiçbir insan 

ve cin tarafından dokunulmamış ceylan gözlü huriler çadırlarda otururlar” (er-

Rahman 55/72-74), “Kevserin iki yakasında incilerle ve değerli taşlarla bezenmiş 

çadırlar (kubbe) dizilmiştir” (Müsned, III, 152, 164, 191;Buhârî, “Tefsir”,108; 

Tirmizî, “Tefsir”, 108 ); “Şehidler için kurulmuş özel yeşil kubbeler” (Müsned,I, 

266), “arşın altında haymeler vardır” (Müsned, IV, 185;Dârimî, “Cihad” 20). 

 Kur’an-ı Kerim yanında diğer kutsal kitaplarda da geçen çadır bahsi, çadırın 

farklı din, millet ve topluluklar için de önemli bir barınak olduğunu ortaya 

koymaktadır. Tevrat’taki bilgilere göre çadırda oturanların ve sürü sahiplerinin atası 

Kâin’in (Kâbil) torunlarından Yâbâl’dir (Tekvîn 4/20). Ayrıca Tevrat’a göre Lût 

kavminin yaşadığı şehirler olan Sodom ve Gomore’yi helak etmeye gelen meleklerin, 
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Hz. İshak’ı müjdelemek üzere Hz. İbrahim’e misafir oldukları sırada onun eşi Sare 

ile çadırda oturduğunu ifade eder (Tekvîn 18/ 9-10) . İsrailoğulları’nın Mısır’dan 

çıkıp çölde dolaştıkları dönemde çadırı fazlaca kullandıkları için Ahd-i Atik’te 

çadırdan fazlaca bahseder. Tevrat’a göre (Çıkış, 33/7; Sayılar, 11/16, 12/4) Hz. 

Musa’nın Rab ile buluşacağı zaman büyük bir bulutun üzerini örttüğü çadır, bu 

özelliğinden dolayı “toplanma çadırı, vahiy çadırı” adını almıştır (Bozkurt, 

1993:158). 

 Çadır, tarihi toplulukların en eski barınma mekânlarındandır. Çadırların 

kullanım amaçlarına göre çeşitleri ve bu çeşitliliği ifade edecek pek çok kelime 

mevcuttur. Özellikle Türk çadırlarının biçimsel özellikleri ve çadır elemanları 

hakkında şunları ifade etmek mümkündür: Büyüklük ve şekil ya da kullanılan 

malzeme açısından farklılık gösteren çadır türleri içinde belki de en basit olanı, 

sırıkların birbiriyle çatışarak konik bir biçim meydana getirmesi ile oluşturulan 

çadırlardır (Bkz. Çizim No 1). Konik tipli çadırların iskeleti, 10‐14 direğin alt 

taraflarının daire oluşturacak biçimde yan yana dizilmesi ve uç kısımlarının da tek 

bir noktada çapraz şekilde birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuştur (Radloff, 1956: 

278). 

 

 

Çizim No1: “Çum” veya “kapa” adı verilen ve ağaç kabuklarıyla kaplanan çadır 

                         Örneği (Diyarbekirli, 1972: 144). 
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Orta Asya’da yaşayan Türk kavim ve toplulukları arasında en çok kullanılan 

çadır tipi “yurt” adı verilen çadırlardır (Bkz. Çizim No 2). “Topak ev” veya “kiyiz 

üy” de denilen bu çadırlar en eski dönemlerde “keregü” olarak adlandırılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında daire planlı, toparlak örtülü ve üst kısmı ortadan delik 

şekilde hazırlanmışlardır. (Radloff, 1956: 279‐280). 

 

Çizim No 2: Yurdu meydana getiren unsurlar: a.kerege, b. çi kaplaması, c. turdok, d. 

Köşk, f. üzük, g. uk, h. başkur kolanı veya ipi, i. kolan veya ip, j. arkan, l.tümüldük   

(Diyarbekirli, 1972: 150) 

Yurt tipi çadırların kurulumu üç aşamada gerçekleşir: ilk aşama yere ölçü ipi 

ile bir dairenin çizilmesiyle başlar. Keregeler yani kanatlar yan yana dizilip keçi 

derisinden sırımlarla birbirine bağlanır ve böylece yurdun etraf çatkısı oluşturulur. 

Silindir biçimindeki gövde, çadırın büyüklüğüne göre beş ya da sekiz keregeden 

meydana gelir. Genişlik ve yüksekliği kerege sayısı ile belirlenen ideal büyüklükte 

bir yurdun çapı beş veya yedi metre, yüksekliği ise iki buçuk veya dört metre 

arasındadır (Radloff,1956: 280; Diyarbekirli, 1972: 49‐50). İkinci aşama, çadırın 

tavan çatkısını oluşturmaktır. “Uk” adı verilen eğik değneklerin keregelere 

bağlanması ile çatı oluşturulur. Ukların ucu tepede “çangarak”, “şanrak” ya da 

“tüynük” gibi çeşitli adlarla anılan ahşap bir çemberde son bulur. Üçüncü aşama ise 
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ahşap kafesin örtülmesidir. Kanatlar, çeşitli desenlerle süslenir ve “çiy” adı verilen 

bir hasırla örtülür ki, Kaşgarlı Mahmut sıradan çadır örtüsü için “arığ” kelimesini 

kullanırken “çığ” için sele sazı‐çığ otu ile yapılan çadır örtüsü açıklamasını 

yapmıştır (DLT, I: 63; III: 128). Ahşap iskelet üzerindeki hasır “başkur” adı verilen 

enli dokuma kolanlar ile sarılır. Ardından tam çadırın ölçülerine göre hazırlanmış 

olan birkaç keçe örtülür ki rengi genellikle düz beyaz veya bozdur. Nakışlı kolonlar 

bu kez de rüzgârdan uçmasını engellemek amacı ile bu keçe örtüyü sarar. Çadır 

kapısı da gerektiğinde yukarı toplanıp aşağı indirilebilen dikdörtgen bir keçe veya 

kalın ve ağır bir halı ile kapatılır. Çadırın tavanındaki delik hava ve ışık almak ve 

içeride yanan ateşin dumanının dışarı çıkmasını sağlamak için açık bırakılmıştır. Bu 

kısım geceleri veya yağmurlu havalarda “tünlük” denilen bir keçe ile örtülür 

(Radloff, 1956: 279‐280; Çoruhlu, 1993: 27; Esin, 2003: 127). En son olarak çadırın 

herkes tarafından görülebilen kısımlarına o çadırda yaşayan kabile bireylerinin 

kendine ait işareti motif şeklinde işlenir ve bu şekilde hangi çadırda kimlerin 

yaşadığı dışarıdan bakıldığında bilinir hale getirilir (Arseven, 1975:3). Çadır 

üzerlerinde değerli madenlerden meydana getirilmiş hayvan biçiminde “töz”ler 

(idoller) bulunmaktadır (Diyarbekirli, 1972: 44-45). 

Çadırların kurulumu ve dış görünüşündeki nizamilik içinde de hâkimdir. 

Yerleşme açısından bakıldığında hemen hemen tüm çadırlar birbirine benzemektedir. 

Çadırın tam ortasında yemek pişirme ve ısınma gibi işler için kullanılan ve “korluk” 

da denilen ocak vardır. Gün boyunca söndürülmeden yanmasına büyük önem verilen 

ocakta bulunan üçayak ve bunun üzerindeki kazan yurt sahibinin ekonomik gücü her 

ne olursa olsun hiç istisnasız her çadırın en önemli eşyasıdır (Diyarbekirli, 1972: 54). 

Çadır kapısından girince sol taraf erkeklere, sağ taraf kadınlara ayrılmış 

durumdadır. Erkek tarafının kapının tam karşısına denk gelen kısmına “tör” adı 

verilir. Burası en kıymetli (yaşlı, sözü geçen, saygı duyulan) erkek misafirler için 

hazırlanmıştır. “Baş köşe” ya da “şeref mevkii” addedilen bu kısım ağırlanacak 

misafirlerin ağırlığına yaraşır şekilde “koşma” adı verilen nakışlı keçe örtüler veya 

“ocakçı” adı verilen özel halılarla kaplanmıştır. Sıradan erkek misafirlerin yeri ise 

kapının solunda bulunmaktadır. Aile efradının, kadın misafirlerin oturacağı yerler 

hep ayrı ayrı belirlenmiş durumdadır. Sağ arka taraf ev sahibi, ev hanımı, çocuklar ve 
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akrabalar olmak üzere aile üyelerine aittir. Sağ ön taraf ise kadın misafirlere 

ayrılmıştır (Bkz. Çizim No 3). Fakirlerin ve hizmetçilerin yeri kapının hemen 

kenarıdır (Radloff, 1956: 281; Diyarbekirli, 1972: 53; Arseven, 1975: 20‐30). 

 

Çizim No 3: Bir Altay yurdunun iç düzeni: A. Aile yeri, B. Yatak, C. Kadınlar 

Tarafı, D. Fakirler ve Hizmetçiler Yeri, E. Erkekler Tarafı, EP. Şeref Yeri, F. Meşin 

Çuvallar, FŞ. Ocak, G. Putlar, GB. Erkek Misafirler, Hh. Ev Sahibi, Hf. Ev Hanımı, 

JV. Genç Hayvanlar, K. Çocuklar, KG. Mutfak Takımı, T. Kapı, V. Akrabalar, WB. 

Kadın Misafirler (Radloff, 1956: 24) 

 

Çadırın iç düzeninin oluşturulmasında hiyerarşik yapı ve dini inançlar etkili 

olmuştur. Kullanılan eşyaların konulacağı bölümler de aile bireylerinin oturma 

yerleri gibi kesin şekilde belirlenmiştir. Bu kesinlik, sınırlı bir mekân içinde geniş 

imkânlar elde edilebilmesini sağlamıştır (Onuk, 2005: 27). Çadır içinde yatağın yeri, 

aile kısmının hemen arkasındadır. İhtiyaç duyulan mahremiyet, yatağın ön tarafına 

gerilen örtü ile sağlanır. Yatağın hemen yanında elbise ve silah gibi eşyaların 

asılabilmesi için demir veya gümüş kaplı bir kazık vardır. Yatağın sol tarafında, çadır 

duvarının dip kısmında bir veya iki sıra halinde dizilmiş sandıklar, keçe ve halıdan 

bohçalar, heybeler, çuvallar bulunmaktadır ki, aslında bu kısım yurt sahibinin tüm 

servetidir. Zira söz konusu sandık, bohça ve çuvalların içleri kıyafet, tahıl, yün, 
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hayvan yemi gibi malzemelerle doludur. Tüm bunların üzerine halıların serilmesi ile 

sedir şeklinde oturma yerleri elde edilmiştir. Hemen üst kısma kötü ruhlara karşı 

koruyucu olması amacıyla çeşitli semboller asılmış durumdadır. Kapı girişinin sağ 

tarafında etrafı nakışlı hasırlarla çevrilmiş bölümde kımız ve su tulumu ile çeşitli kap 

kacak bulunur. Girişin sol tarafında ise eyer ve koşumlar asılıdır. Böylelikle bazı 

eşyalar yurdun duvarlarına asılırken bazı eşyalar da heybe, çuval ve torbaların 

içlerine yerleştirilerek yerden tasarruf sağlanmıştır (Radloff, 1956: 282‐283; 

Diyarbekirli, 1972: 52‐53). 

6.2. Çadırın Tarihi Süreci 

Çadır çok eski zamanlardan beri pek çok millet ve topluluk tarafından 

kullanılmıştır. Mezopotamya’da en eski zamanlarda sığınakların uzun ve eğilir 

kamıştan, üstü kemer şeklinde kıvrılarak yapılmış olanları bulunmuştur (Arseven, 

1975:352).  

Yukarı kutup bölgelerinde koni şeklinde olan bir çadır tipi, tepede bir hevenk 

biçiminde toplanmış, deri parçalarıyla ve ağaç kabuklarıyla örtülü, uzun sırıklardan 

yapılmıştır. Çadırın çöller, stepler, Sudan bölgesinden Pekin’e kadar uzandığı 

görülür. Tuareglerde çadır, yere çakılı kazıklar ve bir travers tahtası üzerine gerili, 

üzeri balçıkla sıvanmış deri parçalarından yapılmıştır. Hasırlarla örtülü çemberlerden 

yapılı yarım daire biçimindeki çadırlar Doğu Afrika’da görülmektedir (Larousse, 

1974:117). 

Çadır ve donanımı daha çok deve yününden yapıldığı için kendilerine “ehl-i 

veber”  de denilen göçebe Araplar çadır için “beyt ” adını kullanmışlardır. Keçi 

kılından yapılan çadırlara “beytü’ş-şar”, bütün çadırlar için genel olarak ise “hayme” 

kelimelerini tercih etmişlerdir. (Bozkurt, 1993:158).  

Hadis kaynaklarında sıkça söz edilen çadır türlerinden biri de kubbedir. Bazı 

rivayetlerde bu çadır türünün “kubbe Türkiyye” şeklinde Türklere izafeten geçmesi 

kaynağının Orta Asya olduğunu göstermektedir. Kubbe ismi Orta Asya Türklerinin 

“toprak ev” dedikleri yuvarlak çadırdan mülhemdir. Türkler kubbeli çadır için 

genelde keçe kullanırken Araplar deri kullanmışlardır.  Arap çadırlarının bir türü de 

“sürâdık”tır. Hafifliği ve kolay kurulumu sebebiyle Arafat’ta kurulan çadırların bu 

türden olduğu ifade edilmiştir. “Felîce” ve  “şukka” denilen 10-12 m. arasındaki 
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parçaların birleştirilmesiyle oluşur. Kapı perdesine “secef” denir ve bu perdeler 

düğmelerle kapatılmıştır. Çadır, “hıdr” denilen perdelerle ayrılmıştır. Eski Ahid’in 

bazı cümlelerine dayanarak bu geleneğin Hz. Yusuf’tan beri sürdüğü iddia 

edilmektedir (Bozkurt, 1993:159). Yeni evliler için kurulan süslü gerdek çadırına 

“halce” denilmiştir. Ölüm vakalarında kabirler üzerine de çadırlar kurulup bir süre 

bekletilmiş ve daha sonra bu âdet diğer Türk ve İslam toplumlarında devam etmiştir. 

Mesela Hz. Ali’nin torunu Hasan b. Hasan vefat ettiğinde kabrinin üzerine çadır 

kurulup daha sonra kaldırılmıştır (Buhârî, “Cenâiz”, 62) ; (Bozkurt, 1993:159).  

Eski Türklerde çadır; ev, üy, oba, otağ, kerekü, gerek, çerge, çetir, yurt gibi 

kelimelerle anılmıştır (Diyarbekirli, 1972: 47). Ayrıca Güney Anadolu ve diğer Türk 

kavimleri ile Moğollarda “çatma ev” anlamına gelen “alacık” tabiri kullanılmıştır. 

Çadıra Kırgızlarda kiyiz, keçe, oy, iv; Uygurlarda ise iv, oba, yurt, ev denilmiştir. 

Osmanlılar ordu saray çadırlarına “hayme” demişlerdir (Uzunçarşılı, 1945:212). 

Kırgızların “keçe ev” dedikleri aynı tip çadırlar Oğuzlar ve Uygurlarda da 

kullanılmıştır. Eski Türklerde Moğollardan etkilenerek külah şeklinde yapılan 

kubbeli çadırlara rastlanmıştır ve bu tip çadırlar daha sonraki çadır tiplerini hatta 

mimariyi etkilemiştir. Türkistan, Kazakistan, Afganistan, Kazakistan ve Anadolu’da 

“yurt” denilen çadırlar kullanılmıştır (Larousse, 1974:117). 

Dede Korkut hikâyeleri kitabında basit çadır için “çadır”, “çetir, “şâmî” ve 

“otağ” kelimeleri ifade edilirken “ban” çok süslü, altın başlı büyük çadır, “bargah” 

ise otağ anlamındadır. “Gerdek” adlı çadır, zifaf çadırı olarak kullanılmıştır. 

“Günlük” kelimesi ise şemsiyeli çadır anlamındadır (Ergin, 2011: 21-23). 

Orta Asya kavimlerinden Anadolu’ya gelindiğine çadır kültürünün 

Selçuklu’dan Osmanlı’ya devam ettiğini, yerleşik hayatın gelişmesine rağmen sivil 

ve askeri amaçlı kullanımların devam ettiği görülür. İslamiyet öncesi sosyal hayat 

geleneğinin devamı olarak Osmanlı Türklerinde de çadırlar biçim, boyut, malzeme 

ve süslemelerindeki farklılıklar ile kişilerin sosyal derecelerine göre değişiklikler 

ortaya koyar. Osmanlı çadırları yapısal olarak topak ev, tek direkli, iki direkli veya 

üç direkli, şemsiye biçimli çadır ve sâyeban olmak üzere beş grupta toplanır (Çürük, 

1993:163).  

Osmanlı çadırları üst örtüsü, etek ve direk olmak üzere üç ana parçadan 

meydana gelir. Çadırların çatısı niteliğindeki üst örtüleri; toprak evlerde kubbe, tek 
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direklilerde külâh, iki veya üç direklilerde ise tonoz şeklindedir. Çadır etekleri 

üzerinde kapı, pencere, perde gibi mimari ve dekorasyon unsurları mevcuttur. 

Çadırın bel kemiğini oluşturan direk ahşaptır. Genellikle alçak kazıma ve alçak 

kabartma tekniğiyle yapılan bitkisel ve geometrik bezemelerle süslenmiş, ayrıca 

çeşitli renklerle boyanmış veya yaldızlanmıştır. Padişah ve devlet erkânının çadır 

direklerinin kıymetli taşlarla bezeli altın ve gümüş plakalarla kaplı olduğu 

kaynaklarda belirtilmiştir. Çadırın genelini oluşturan üç önemli elemandan başka 

çadır dışında kalan ancak özellikle otağ-ı hümayunların vazgeçilmez bir parçası olan 

“zukak”, (Arapça’dan Türkçe’ye “sokak” olarak geçmiştir) çadır veya çadır 

gruplarını çevreleyen bir tür tekstil kuşatma duvarına verilen addır. Ayrıca gölgelik 

ve çadır önü oturma alanı oluşturan “sâyeban” adlı üst örtüsü de önemli bir çadır 

elemanıdır (Çürük, 1993:164).  

Çadır, toplumda özellikle konar göçer toplulukların daha ziyade hayvancılık 

amaçlı yaşam biçimini oluşturmuştur. Ancak özellikle 1870 yılından itibaren konar-

göçer aileleri kontrol altında tutabilmek amacıyla Osmanlı iktidarları çadırda 

yaşamayı yasaklamışlardır. Önce Osmanlıların sonra da Cumhuriyet hükümetlerinin 

göçebeliği önlemek adına koyduğu yasaklar, yerleşik hayata geçişe getirilen teşvikler 

çadır yaşamını azaltmıştır (Erden, 1982: 77).  Sivil kullanımın yanında çadır, askeri 

seferlerin ayrılmaz parçası olmuştur.  

Çadır, eski işlevselliğini günümüzde de farklı açılardan devam ettirmektedir. 

Bu hususta Nebi Bozkurt şunları ifade etmektedir: “Çadır, tarihi fonksiyonunun yanı 

sıra bugün de modern dünya mimarisine ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Meselâ Pakistan’ın İslâmâbâd şehrindeki, planı Türk mimarı Vedat Dalokay 

tarafından çizilen Faysal Camii, Münih Olimpiyat Stadyumu, Suudi Arabistan’daki 

çeşitli stadyumların kapalı tribünleri, Cidde Havaalanı Hac Terminali ve Riyad’daki 

Diplomatik Kulüp’ün misafir odaları ile lokanta kısmı gibi birçok yapı çadırdan 

gelen unsurlar taşımaktadır.” (Bozkurt, 1993:164).  

6.3. Çadır Çeşitleri 

 Çadır, Türk tarihinin en eski zamanından günümüze kadar Türk cğrafyasının 

değişik bölgelerinde kullanıla gelmiş bir mesken çeşididir. Toplumun geniş kesimleri 

tarafından farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bir bostanda mevsimlik gölgelik olarak 

kullanıldığı gibi hakanlara mesken olan, padişahlara konaklık eden bir yapıda da 
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karşımıza çıkar. Ordu ve saray çadırları, hükümdarların,  vezirlerin, şehzadelerin ve 

ordunun; seferlerde, düğünlerde, av merasimlerinde, haç kafilelerinde, özel 

etkinliklerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan çadırlardır. Osmanlı saray 

teşkilatı içerisinde padişahın çadır ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş 

“Mehterhâne-i Âmire” isminde bir teşkilat kurulmuştur ve başında vezir rütbesinde 

çadır nazırı bulunmaktadır. Mehterhâne-i Âmire veya çadır mehterleri, Osmanlı 

Devleti’nde padişahın çadırlarını kurup kaldırmak ve korumakla görevlidir (Onuk, 

2005: 37). 

  “Hayme-i hâssa” adı da verilen çadır mehterleri görevleri icabı “oda” tabir 

edilen dört bölüğe ayrılmıştı. Bu dört bölükten başka yedi otakça, iki nakışça, on altı 

çadır dikici ve iki de perdeci vardı. Çadır mehterleri arasında cellât görevi yapan bir 

sınıf daha bulunuyordu. Bunlardan dört veya beş kişi, her gün sarayın orta kapısında 

padişahın yahut sadrazamın emirlerini yerine getirmek için nöbet tutardı (Çürük, 

1993:165).  

 Osmanlı çadır teşkilatı, ilk defa Fâtih Sultan Mehmed döneminde, “Mehterân-

ı Hayme Cemaati” adıyla kurulmuştur. İlk kurulduğunda yaklaşık otuz yedi kişiden 

ibaret olan bu teşkilata bir kethüdâ başkanlık etmiştir. Kethüdâ, daha sonraki 

dönemlerde farklı ünvanlarla anılarak (mehteranbaşı, sermehterhâne-i hayme, 

sermehterhâne-i hayme-i hâssa, hayme mehterbaşısı, mehterhâne nâzırı, mühimmât-ı 

hayme nâzırı, hassa mehterbaşısı) görevini sürdürmüştür. XVII. yüzyıl başlarında 

sayıları 835 kişiye ulaşan çadır mehterleri, yüzyılın sonunda 2000 kişilik bir teşkilât 

haline geldi. XVIII. yüzyıl sonlarına doğru ise mevcutları, her birinde 861 kişi olmak 

üzere dört bölüğe ulaşmıştır. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra 

çadır mehterleri teşkilâtı Hıyâmiye Nezâreti adını alarak görevini sürdürmeye devam 

etmiştir (Çürük, 1993:165). 

 Mehterhâne-i Âmire; çadırların dikimi, malzeme tedariki, tamir ve bakımı, 

çadırların depolarda saklanması gibi işlerden sorumlu olmuştur. Odalar kendilerine 

tahsis edilmiş işlerle meşgul olmuşlardır. Bu teşkilatın en önemli görevlerinden biri 

de savaşlarda ordu çadırlarını kurmak, özellikle padişah çadırı olan “otağ- hümâyun” 

ile ilgilenmektir. Otağ-ı hümâyun daima iki takım halinde bulundurulmuştur. Çadır 

mehterleri, sefere çıkan padişah ve serdâr-ı ekreme ait otağlar kompleksini her 

zaman bir ileri menzilde hazır bulunacak şekilde kurmuştur. Mehterhâne-i Âmire’ye 
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ait bütün çalışmalar, harcamalar, siparişler padişahın bilgisi ve kontrolü altında 

olmuştur (Onuk, 2005: 37). 

 Çadırlar, genel anlamda halkın kullandığı çadırlar ve ordu-saray çadırları 

şeklinde kategorize edilebililir. Anadolu ve Orta Asya’da bazıları çeşitli sebep ve 

amaçlarla hala kullanılan çadır türleri şöyle sıralanabilir (Onuk, 2005: 18): 

Basit Örtü Çadır, iki tarafında ve yanlarında üçgen şeklinde örtüleri olan 

basit çadırlardır. Karşılıklı yere çakılan yaklaşık iki metre yükseklikteki direkler 

üzerine çadır bezi gerilmesiyle oluşur. İstenilirse baş kısmına kapı vazifesi görecek 

örtüler asılabilir. Bu çadırlar Osmanlı çadırlrının da en basit yapılı bez çadırlarıdır 

(Arseven, 1975:357).  

Mahrutî (Konik) Çadır, Hunların da kullandıkları etekleri bir daire gibi 

açılan ve ortaya dikilen bir direğin üzerine takılıp kanatları etrafına çakılan kazıklara 

bağlanıp gerildiğinde konik biçimini alan çadırlardır. Aşağı gelen kısma etek olarak 

40-50 cm. genişliğinde bütün çevre boyunca bir parça dikilir ve yere gelen kısmı 

toprakla örtülür. Çadırın kanatlarından biri diğer kanadın üzerine taşacak şekilde 

dikilmeden bırakılır ve burası kapı olarak kullanılır (Diyarbekirli, 1972: 42). 

Alaçık-Çatma Ev, Orta Asya Türk toplulukları ile Anadolu’nun her yerinde, 

birbirinden ufak detaylarla farklı büyük muntazam çadırlara nazaran daha az önemli 

ve itibarlı hizmetler için özellikle yaz aylarında yapılan özensiz ve hafif 

barınaklardır. Köylerden uzak bahçe ve bostanlardaki bekçi kulübeleri, hayvan 

ağılları, fakir köylülerin hasattan sonra küçük sürüleri ile çıktıkları yaylalarda 

kurdukları çadırlar bu sınıfa girer. Tepe uçları yukarıya gelecek şekilde sırıklar 

birbirine çatılıp konik bir biçimde oluşan ve üzerine ağaç dalı, kamış, hasır, bez veya 

keçe örtülen çadırlar da alaçıktır. Yine dört direk üzerine kurulan ve üzeri dal veya 

yapraklarla örtülen bahçe evi, yaz mutfağı gibi çardaklara da bu isim verilmiştir 

(Onuk, 2005: 19-20).  

Yurt veya Keçe Çadır, iskeleti tamamen ahşap, yuvarlak planlı ve toparlak 

örtülü, ortası delik olan “keregü” veya  “yurt” denilen bu çadır, Türk’ün kutsal evi 

olarak bilinir. “Keregü”, “kerekü”, “yurt”, “üy” ve Tatar tabiri ile “kibitka” denilen 

kalın keçe örtülü yapının adı atalarımızın dilinde “ev” demektir  (Diyarbekirli, 1972: 

43). 
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Yurtlar iki şekilde inşa edilir: Birincisi mahrutî (konik) yurt. Bunlar boyları 

150-200 cm. olan düzgün ve mümkün olduğu kadar yontulmuş 15-20 adet direk; eni 

150-200 cm. bir daire çevresinde ince uçları yukarıdaki birleştirilerek konik bir yapı 

elde edilmesiyle oluşur. Kapı için son direk diğerine nazaran daha geniş mesafeyle 

konulur. Çadır iskeleti keçe ile örtülerek yün ipler ile bağlanır. Yurt çadırın tepe 

kısmındaki bir karışlık kısım, içeride yanan ateşi dumanının çıkması için kapatılmaz. 

Kapı yüksekliği 150 cm. kadardır, temizlik için kapıya eşik konulur. Direkler ağır 

olduğu için çadır sahibi kışlağına giderken örtüyü söküp götürür, iskeleti sonraki yıl 

kullanmak üzere bırakır (Radloff, 1956:279).  

İkinci yurt şekli ise çok köşeli çatılı yuttur. Duvarları dikey, çatısı mahruti 

biçimde eğik yapılı ve yine tamamen ağaçtan olan meskenlerdir. İnşa edilmek 

istenen büyüklükte dört veya daha fazla köşeli olabilir. 125-150 cm. yüksekliğinde 

ağaçtan dört veya çok köşeli duvarlar üzerine mahrutî çadır gibi dam kısmı yapılır. 

Ağaçlar, duman ve hava deliği için, tepeleri yine ağaçtan yapılmış eni 60-70 cm. olan 

bir çember etrafında birleştirilir. Duvarlardan birinde kapı bulunur. Çadırın üstü ve 

yanı keçe ile kaplıdır (Radloff, 1956:279). 

Topak Ev, barınak olarak kullanılan ve ismine “yurt”, “keçe ve”, “topak ev”, 

“turluk” ve Çukurova’da ise “bendik” denilen gelişmiş bir Türk çadırıdır. Kolayca 

kurulup sökülebilir. Silindir gövdeli üst kısımları küre şeklinde kubbelidir. 

Yükseklikleri 250-300 cm. arasında, taban ölçüleri 3-5 m. arasında değişir. Topak ev, 

ağaç iskelet ve iskelet üzerine örtülen keçe ve kolonlar olmak üzere iki ana kısımdan 

oluşur. İskelet kısmı; kanat, kapı, uğ, çevlik olmak üzere dört unsurdan meydana 

gelir. Kışın soğuğu yazın sıcağı geçirmez. İçi kolay ısınır ve silindirik yapısı sonucu 

çok dayanıklıdır. 

 Etraf duvarına “kanat”, “kerge” veya “gergi” denir. 3-4 cm. eninde, 2-3 cm. 

kalınlığında 200-210 cm. boyunda 25-30 çıtanın çapraz raptedilmesiyle oluşur. 

Oluşan bu panolar dairevî bir çizgi üzerinde kayışla birbirine 

bağlanır.Yüksekliği150-190 cm. kadardır. Tavanda ışık almak ve içeride yanan 

ateşin dumanının çıkması için “tünlük” denilen 150-200 cm. eninde bir delik vardır. 

Kubbe çatı için 70-80 adet 170-200 cm. boyunda “uğ” denilen çıtalar, “çevlik” veya  

“çangarak ” isminde bir kasnağa geçirilir. Diğer uçlar kanatlara bağlanır. Bağlama ipi 

olarak çivi, tel yerine at kılı veya hayvan derisi kullanılır. Çadır hasırla kaplanır ve 
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süslenir. Hasırın kanatlar üzerine gelen kısmına 15-18 m. eninde “tepe kuşağı” veya 

“başkur” denilen bir kuşak bağlanır. Çadırın kanat ve kubbe kısmına beyaz veya boz 

renkli keçe örtülür. Bundan başka çadırın görülebilir bir yerine o aşirete ait alem, 

arma motifler ile işlenir. Çadırın tam orta yerinde ateş yakmak için “korluk” bulunur. 

Kapıdan girince tam karşıda kalan kısma “tör” denir ve burada duvar boyunca 

dizilmiş “yük” adı verilen eşyalar dizilir (Arseven, 1975:353-57). 

Karaçadır-Kılçadır, keçi kılından dokunmuş, direkli yörük çadırlarıdır. Keçi 

kılından bükülmüş ipliklerin “istor” veya  “kilistor” denilen yer tezgâhlarında 

dokunup kumaş haline getirilmesi ve bu kumaşların direkler üzerine atılmasıyla 

oluşur. Çadır örtüsü yahut çulu, 60-70 cm. eninde, 8-9 m. uzunluğunda parçaların 

yan yana getirilip dikilmesiyle meydana gelir. Her parçaya “kanat” adı verilir. Bir 

çadırda 14-18 kanat vardır. Keçi kılı ateşe dayanıklıdır. Yağmur suyunu çabuk akıtıp 

çabuk kurur. Soğuğa karşı daha koruyucudur. Karaçadırın tek mahsuru siyah 

renginden dolayı yazın içinin sıcak olmasıdır. Bunun için “sitil” denilen başörtüleri 

açılarak çadır havalandırılır (Johansen, 1978-79: 48).  

 Taşıyıcı sistem olarak kullanılan direkler, kazıklar ve bağlar çadırı ayakta 

tutar. Ufak çadırlarda 2-5, orta boy çadırlarda 5-7, büyük boy çadırlarda ise 6-9 direk 

bulunur. Baştaki direğe “ön direk”, diğerlerine “orta direk”, “arka direk” ve 

yandakilere “böğür direği” denilir. Direklerin çadır direklerini delip parçalamaması 

ve örtüden kaymaması için direğin uç kısmına oval biçimde ortası çukur bir “çanak” 

konulur (Onuk, 2005: 32).  

Tenefli Çadır, Sivas yöresinde kullanılmaktadır. Yapılışı zor olan bu çadırlar 

direkli çadırlardır. Yapılış biçimi açısından tam tenefli ve yarım tenefli olmak üzere 

ikiye ayrılırlar.  Tam tenefli çadırlar iki bölümden meydana gelmiştir. Bölümler ayrı 

ayrıdır ve çadır kurulurken bu iki parça “ovak” adı verilen bir bağlantı ile bağlanır. 

Tam tenefli çadırlar, “üst tenef” ve “etek” olmak üzere iki parçadır.  Üst tenefe 

“çadır tepeliği” veya “tenef üstü” de denir. Tabanı 100-130 cm. olan üçgen 

biçiminde bezler kolan denilen kalın şeritlerle birleştirilerek dikilir. Böylelikle üst 

tenefin konik bir biçim alır. Etek, yüksekliği 160-210; genişliği 100-130 cm. olan 

bölümlerin birleştirilmesiyle oluşur. Eteğin kirlenip içeriye yağmur suyu girmemesi 

ve yıpranmaması için altına bir karış eninde “tozluk” dikilir. Çadır direği çam 
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ağacındandır. Üst tenef ile etek arasındaki bölmeye “kuşak” denir. Genellikle iki 

kapılı ve iki pencereli olurlar (Onuk, 2005: 33). 

 Yarım tenefli çadır; kurulması, taşınması ve yapılması kolay olduğu için 

tercih edilmektedir. Tek parçadan ibarettirler bu nedenle “ovak” denilen kısım 

bulunmaz. Yarım tenefli çadırlarda yan direkler kullanılmaz. Tam tenefli çadırlarda 

etekler eşit dikdörtgenlere ayrılmışken yarım tenefli çadırlarda eşit yamuklara 

ayrılmıştır (Özen, 1980-88: 28). 

Şemsiye Çadır, görünüş itibariyle tabanı kare olan tek odalı ve çatılı eve 

benzer. Şemsiye ve etek olmak üzere iki bölümden oluşur. Çadırın tepesi gibidir. 320 

cm. tabanlı dört ikizkenar üçgen kolonlar yardımıyla birleşip bir piramit meydana 

getirir. Etek yüksekliği 165cm. olup 160 cm.lik aralıklarla bölümlenmiştir. Eteğin 

dik durması için yan direklerden faydalanılmıştır. Şemsiyeli çadırlarda şemsiye ve 

etek “ovak” adlı bir bağlantı ile birbirine bağlanır. Şemsiye çadırlar dört pencereli ve 

çoğu kez tek kapılıdır (Onuk, 2005: 35). 

Kumandan Çadırı, görünüş olarak şemsiye çadıra benzemekle birlikte 

direkli oluşu sebebiyle ondan ayrılır. Direk yüksekliği 300-320 cm. arasında değişir. 

Üst tenef ve etek olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Üst tenef dilim 

sayısı 12 ila 14 arasındadır. Tenef etekleri yan direkler üzerine oturtulmuştur. Etek 

yüksekliği 120-160 cm. arasındadır. Kumandan çadırı iki kapılı ve pencerelidir.  

Süslemeye büyük önem verilir. Ayrıca kapının bulunduğu bölüme bir güneşlik ilave 

edilmiştir (Özen, 1980-88: 20-22). 

Beşik Çadır, dikdörtgen duvarlar üzerine kurulmuş, iki tarafa akıntı meyilleri 

olan çatık bir ev görünümündedir. İşçiliği, kullanımının kolaylığı ve ucuza 

maledilebilmesi gibi sebeplerden dolayı en çok kullanılan çadır tipi olmuştur. Çatı ve 

etek birbirine dikilmiş durumdadır (Özen, 1980-88: 29).  

 Halvet Çadırı, sadrazamın şahsına mahsus olup sadrazamın yatıp dinlenmesi 

için kullanılırdı. Soğuk havalara karşı korunaklı olması için tok, kalın, sırma işlemeli 

bezden yapılırdı. İçlerinin dıştan görünmemesi için etrafına çevrilen dış etekliğin 

(zokak) önünde bir de kapısı bulunurdu (Arseven, 1975:359).  

Sokaklu Çadır, Perdeli Çadır ipler ve bezlerden meydana gelerek sefer 

sırasında sancakbeyinin barınağı görevini yapardı. Aynı şekilde abrizli çadırlara da 

rastlanmaktadır. “Abriz” terimi Farsça olup kuyudan su çekmeye yarayan kovayı 
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ifade etmektedir. Abrizli çadır teriminden muhtemelen kısa bir temizlik yapılabilecek 

perdeli çadırı anlamak mümkündür (Beldiçeanu, 1985: 98). 

Çadır-ı Hazine, hazine çadırı, sancakbeyinin sefer sırasında savaş 

hazinelerini muhafaza ettiği çadırdır (Beldiçeanu, 1985:98). 

Kurba Çadır, Hamam Çadırı, “Kurba” ismi verilen çadır seferde askerlerin 

yıkanması amacıyla kurulan, hamam amacıyla kullanılan çadırdır (Onuk, 2005:43). 

Hastane Çadırı, içerisi değişik bölümlere ayrılmış hastalara mahsus ve 

seferde tedavi amaçlı kullanılan çadırdır (Onuk, 2005:43). 

Kilar Çadırı, bu çadır türü sefer sırasında yiyecek stoklarının saklanması 

amacıyla kurulmuştur (Beldiçeanu, 1985:98). 

Çadır-ı Saraçhane, bu çadır türü ise sefer esnasında eyer ve deri ile ilgili 

hizmetlerin yürütüldüğü çadırdır (Beldiçeanu, 1985:98). 

Çadır-ı Matbah, Mutfak Çadırı, sefer esnasında ordunun yemek ihtiyacının 

karşılandığı mutfak görevi yapacak bir çadırdır (Onuk, 2005:43). 

Çile Çadırı, Ceza Çadırı, cezalı askerler için kullanılan hapishane ve çile 

çadırlarıdır (Onuk, 2005:43). 

 Çerge, hafif çadır manasına gelen Farsça bir tabirdir. “Lehçe-i Osmanî” de 

hafif oba, iki direkli şemsiye şeklinde açıklanmıştır. Yalnız padişahlara alaylarda 

kurulan çadır çeşididir. Bunların kapalı iki kapısı vardı. Ordu karargâhlarında otağ-ı 

hümayuna giden yolun iki tarafına kurulur ve padişah otağa giderken bu çergenin 

içinden geçerdi (Pakalın, 1946:353).  

Ayrıca BOA KK 6715;1126/1714 nolu belgeye göre sade çerge, çerge-i 

hümayun, iki direkli çerge-i hümayun, üç direkli çerge-i hümayun, muşambalı 

çergeler, seyis çergesi, çerge namusiyesi, iki direkli çerge, üç direkli çerge, beş 

direkli çerge, çerge depesi isimli çerge çeşitlerinden bahsedilmiştir. Özellikleri 

hakkında bilgi verilmemiş, sadece sayı ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi 

verilmiştir (Atasoy, 2002: 48). 

 Oba, yurt tipi çadırlardır, ancak daha sonra anlamını değiştirerek “Hayme ” 

yerine kullanılmıştır. Dışları kırmızı keçe ve çuhadan oluşmuştur. Çubuklu tepeli 

olarak da geçmektedir. İki direklilerin kubbe yerine tonoz tipinde örtülü 

olabilecekleri düşünülmüştür. Pakalın, oba çadırını şöyle açıklar: “Ev biçimli, birkaç 
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direkli, uzun bölüntülü keçeden çadıra verilen addır. Cibinliğin ince çuha ve benzeri 

kumaştan yapılanlarına da bu ad verilir.” (Pakalın, 1946:710) 

 Çetr-i hümayun, hükümdar veya önemli kişilerin ululuğunu vurgulamak ve 

diğer kişilerden farklılığını belirtmek üzere başı üzerinde teşınan şemsiye biçiminde 

bir gölgeliktir. “Çetr” kelimesi çadır yanında gölgelik anlamına da gelir (Atasoy, 

2002:50). 

 Biniş-i hümayun, padişahın ülke içinde gezmesi için kullanılan birisi hayme, 

diğeri iki direkli muşambalı çerge ve içi mavi dışı güzevî dört tane de hela çadırından 

oluşan çadır takımıdır (Atasoy, 2002:51).  

 Padişahın gizli görüşmelerini yaptığı ve ibadetlerini gerçekleştirdiği çadıra 

müsahiban çadırı denilmiştir (Onuk, 2005:216). 

 Yemeklik çadırı, büyük kutlama ve düğünlerde verilen ziyafetlerde 

kullanılan çadırlardır. Örnekleri sünnet düğünü şenliklerini anlatan kaynaklarda ve 

minyatürlerde görülmektedir (Atasoy, 2002:52). 

 Padişah, özellikle sevdiği atlardan bir kısmını seferlere ve gittiği yerlere 

birlikte götürmüştür. Gidilen sefer ve yerlerde atların korunduğu çadırlara “ahur 

çadır” denilmiştir (Atasoy, 2002:52). 

 Gasilhane, özellikle seferlerde vefat edenlerin yıkanması için kullanılan 

çadırlardı (Atasoy, 2002:52).   

Leylak çadırı, Silahdar Tarihi’nde Aylak Çadırı olarak geçmektedir. Cellat 

çadırı demektir. Bu çadır değişik yapısından dolayı bu adları almıştır.  Tek direklidir. 

Büyük bir şemsiye şeklinde olan çadırın altında herkesin görebileceği şekilde idam 

hükümleri infaz edilirdi. Padişah otağının giriş yeri önünde dururdu. Bu çadırın yanı 

başında ise savaş hazinesi torbalar içine konurdu. (Onuk, 2005: 40) 

 Muhtelif sınıf asker çadırları, kapıkulu denilen piyade ve benzeri meslek 

sınıfı askerlerinin yatmaları ve dinlenmeleri için kullanılan hemen hemen birbirinin 

aynı yapıda olan çadırlardır. Süvari askerlerine mahsus ve içeride kılıç, mızrak gibi 

silahlar ile koşum takımlarını muhafaza edebilecekleri bölmeler bulunur.  

 Nurhan Atasoy’un bir araştırmasında, 1714 tarihinde Mehterhane-i Âmire’de 

Mehterbaşı Abdullah Ağa tarafından yaptırılan yoklama dolayısıyla tutulmuş olan bir 

listeyi içeren deftere dayanarak verdiği bilgilere göre yapılarına göre çadırların 

isimleri şöyledir: başçadır, başçadırı hümayun, germeli başçadır, sayebanlı 



68 
 

başçadır, işlemeli başçadırlar, orta çadır, germe çadır, muşambalı çadır ve 

büzme çadır. Bu çadırların özellikleri belirtilmemiş; sadece sayı, eleman ve 

büyüklükleri bildirilmiştir. (BOA KK 6715; 1126/1714). Ayrıca yapıldıkları yere 

göre ayrı üslup ve özellikler gösteren “Halep işi”, “Mısırkârî”, “İstanbulkârî”, 

“Acemkârî” adlı bugün özellikleri tam olarak bilinemeyen çadırlar da 

bulunmaktadır (Atasoy,  2002: 44-46).   

Bunlara ilave olarak kapalı memşa (helâ çadırı), tepeli memşa (kapalı 

memşa), tenteli memşa, tepeli çeşme çadırı, açık çeşme çadırı, kubbe çadırı, ibadet 

çadırı, gizli görüşme çadırı gibi çadır çeşitleri de mevcuttur (Onuk, 2005: 44). 

6.4. Hünername’de Sık Kullanılan Çadırlar ve Unsurları 

Hünername’nin birinci cildinde (TSM. H.1523) on iki adet minyatürde; 

Hünername’nin ikinci cildinde (TSM. H.1524) ise yine on iki adet minyatürde çadır 

figürlerine rastlamaktayız. Minyatürlerin on sekizi sefer esnasında yaşanan olayları 

anlatır. İki minyatür Kırım Hanının ziyaretini, iki minyatür cülus törenlerini, bir 

minyatür düğün merasimini ve bir minyatür de av merasimini konu almaktadır (bkz. 

Tablo-9).  

Bütün bu minyatürlerin yirmi adedinde (bkz. Tablo-3) otağ-ı hümayun 

bulunur. Otağ-ı hümaunlar bazı minyatürlerde tek başına gösterilirken çoğunda bir 

çadır kompleksi içinde tasvir edilmiştir. Otağ-ı hümayunlar yanında otağ-ı asafi 

olarak yorumlayabileceğimiz saray ve ordu çadırları ile çok sayıda muhtelif sınıf 

asker çadırı bulunmaktadır. Ayrıca çadırları bütünleyen zokak, sayeban, halı taht gibi 

çadır unsurlarının da eklenmesiyle çadırlar minyatürlere kültürel ve sanatsal bir 

zenginlik katmışlardır.   

6.4.1.Otağ-ı Hümayun 

“Otağ” büyük ve süslü çadır demektir (Türkçe Sözlük, 1998:1702). 

Padişahlara mahsus çadırlardır. Türk çadırları sınıfına dâhil olan en gelişmiş çadır 

türüdür. Padişahın sefer sırasında yatıp kalktığı başkumandanlık karargâhı olarak 

kullandığı savaş divanının toplandığı, gezici saray büyüklüğünde, pek çok daireden 

oluşan çok direkli kırmızı çadırdır (Feher, 1968).  Sultan dışında yalnızca en büyük 

dini yetkili “Şeyhü’l-İslam” vezirler ve büyük eyaletlerin yöneticileri olan 

“Beylerbeyi” kırmızı kumaştan yapılan bu çadırda oturma hakkına sahiptiler (Onuk, 

2005:40) 
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İçi bölmelerle ayrılmış iç içe iki çadır şeklinde olan padişah çadırlarında, ana 

kısmın etrafında perdeler ile çevrilmiş bir gezinti yeri bulunurdu. Burada nöbetçiler 

ve savaşçılar beklerdi. Padişah çadırının duvar ve tavanları iki kat kumaştan olup içi 

toprak zemin üzerine hasır ve keçe kaplanıp üzerine kürk halı serilirdi. Kenarlara 

kolay kurulup sökülebilen oymalı, süslü ağaçtan yapılmış sedir ve divanlar 

yerleştirilmiştir. Üzerine şilteler, yataklar serilmiş; nadide nakışlı kumaşlar 

ötülmüştür. Kışın çadırın içi süslü mangallarla ısıtılmış, duvarlara işlemeli kumaşlar 

ve ince halılar, geceleri ışık vermesi için de altın ve gümüş şamdanlar asılmıştır 

(Türk Ansiklopedisi, 1963:315). 

Seferde padişah otağı ve hemen ona bitişik olarak kurulan divan çadırı 

arasında bir geçit (galeri) mahiyetinde bir çadır daha olurdu ki padişah buradan divan 

toplantılarını dinlerdi. Bu ek çadırın karşısında yine bir geçit ile otağ-ı hümayuna 

bitişik başka bir çadırda hazine-i hümayun bulunurdu (Uzunçarşılı, 1945:266-84). 

6.4.2. Otağ-ı  Asafi (Paşa Çadırı-Divan Çadırı) 

“Asafi” vezire ait demektir (Devellioğlu, 1998:41). Otağ-ı Asafi ise vezirlere 

mahsus çadırdır. Çok geniş bir alana oturtulmuş birkaç direkli, padişah çadırları gibi 

içi dışı nakışlı sayebanlar ile süslü duvar ve tavanları iki kat kumaştan yapılmış 

pencere ve perdeleri bulunan muhteşem çadırlardır. Bu çadırda sadrazam ve serdar-ı 

Ekremler toplantı yaparlar, resmi kabulde bulunurlardı. Savaş planları burada yapılır, 

devlet adamları burada kabul edilmiştir. Bu çadır ara bir çadırla padişah çadırına 

bağlı olurdu (Arseven, 1975:359). 

6.4.3. Sayeban 

Çadır gölgeliğidir. Sayvan, gölgelik, büyük çadır, koruyan anlamlarına 

gelmektedir (Devellioğlu, 1998: 922). Çeşitli nedenlerle bazı görüşmeler ve törenler 

hep çadır önünde yapılırdı. Bu münasebetle, oturanın başı üzerinde bir gölgelik 

olması ve o kişiyi bir sahne dekoru içine yerleştirebilmek ihtiyacı hissedilirdi. 

Dolayısıyla sayeban çadırın önünde ve ona bağlı olarak düzenlenirdi (Atasoy, 2001: 

90). 

6.4.4. Zokak 

Çadır; halkın evi, Türk hükümdarlarının da sarayı olmuştur. Göçebe Türk 

topluluklarında çadır kentlerin tam ortasında padişahın şehirdeki sarayı yerine, etrafı 

kumaştan yapılmış sur duvarlarıyla çevrili otağ-ı hümayun var olmuştur. Otağ,ı 
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hümayunlar yerleşik hayattan sonra da Osmanlı padişahlarının saray dışındaki kudret 

ve görkemlerinin bir simgesiydi (Atasoy, 2002:15). 

Otağ-ı hümayunlar ve çevresindeki çadır ve çadır unsurları Topkapı 

sarayı’ndaki binaların yerleşik düzeni örnek alınarak şekillendirilmiştir. Bu yönüyle 

bir gezer saray oluşturulmuş ve bu birlikte yapı devletin kudretini gösteren bir 

sembolik yapı oluşturmuştur (Necipoğlu, 1991:248).  

Bütünlük içindeki bir yapıda oluşturulan bu çadır bütününü diğer çadır 

gruplarından ayırmak ve otağ-ı hümayun simgesini ortaya çıkarmak için çadır 

grubunun etrafına çadır bezinden perdeler gerilmiştir. Saray surlarının fonksiyonuni 

ifa eden bu çadır duvarlara “zokak” denilmiştir Ayrıca zokak,  padişahların bazı 

törenlerde geçişlerinin halk tarafından görülmemesi için yolun iki tarafına gerilen 

bezler ile ortada yol yapacak şekilde çekilen duvardır (Arseven, 1975:357-359). 
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7. ÇADIR TEMALI MİNYATÜRLERİN İNCELENMESİ 

Eski Türk toplumlarında  “Göğün de bir direği vardır.” İfadesiyle dillendirilen 

bir inanış vardır. Bu yüzden Türkler “göğün direğini” çadırı ayakta tutan merkez 

direğe benzetmişlerdir. Özellikle Orta Asya Türk toplulukları gökyüzünü yeyüzü 

kara parçası üzerine gerilmiş adeta bir çadır tepeliği gibi düşünmüşlerdir. (Bahaeddin 

ÖGEL, http://www.genelturktarihi.net/turk-mitolojisi-gogun-diregi) 

 Bu kültür, Osmanlılar döneminde de sürmüş halk ve devlet erkânı nezdinde 

çadır ehemmiyetini devam ettirmiştir. Çadırın gökyüzüne benzetilmesi anlayışından 

dolayı “Otağ” adı verilen padişah çadırlarının tepe kısımları kubbe şeklinde 

yapılmıştır; hatta incelediğimiz bazı çadırlardaki bulut motifleri bu anlayışı destekler 

niteliktedir.  

Bazı minyatürlerde dikkatimizi çeken suda yüzen ördek motifi Türklerin 

mitolojik inanışlarını hatırlatmaktadır. Yaratılış destanlarından Yakutlar’ın "Balıkçıl 

ve Yaban ördeği Efsanesi” bir ördek figüründen bahseder.  Ana Yaratıcı,  kendince 

bir dünya yaratmaya karar verir. Ana maddesini toprak olarak düşündüğü bu yeni 

dünyayı yaratma olayında kırmızı boyunlu balıkçıl kuşuyla yaban ördeğini denizin 

dibinden toprak getirmeleri için görevlendirir. Bu vazifeyle yaban ördeği, denizin 

dibinden toprakla döner. Ana Yaratıcı, yaban ördeğinini getirdiği bu toprakla 

dünyayı yaratır. Bu destan bize ördeğin yaratıcının dünyayı oluşturmakta yardımcısı 

olduğu düşüncesini vermektedir (Sever, 1999: 83).  

İncelenen minyatürlerde çadır figürlerinin tetkiki merkezde tutulmuşur. Önce 

minyatürün genel fotoğrafı verilmiş sonra minyetürle ilgili genel künye bilgileri 

sunulmuştur. Minyatürde anlatılan olay ile ilgili içerik bilgisiyle minyatürün yapılış 

amacının saptanması amaçlanmıştır. Minyatürün teknik olarak incelenmesinde 

kompozisyon düzenine bakılmış yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyonun 

nasıl şekillendiği incelenmiştir. Kompozisyonun eylem merkezleri de incelenerek bu 

etkiyi destekleyen unsurlar saptanmıştır.  
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Minyatürlerdeki çadırlar incelenirken önce genel kompozisyonda kapladığı 

fiziki alan belirlenmiştir. Çadırın çeşidi belirtilerek renk unsurları incelenmiştir. Her 

bir çadırın tezyinat özellikleri parçaları bazında değerlendirilmiştir. Ayrıca çadırları 

destekleyen sayeban, zokak, halı gibi yardımcı unsurlar da hen renk, hem çeşit, hem 

de tezyinat açısından anlatılmıştır. 

 Çadır incelemelerinde özellikle otağ-ı hümayunlar detylı olarak incelenmiş ve 

verilen bütün bu bilgiler ilgi fotoğraf ve çizimlerle desteklnmiştir. Her minyatür 

incelemesinin sonuna genel kompozisyon düzenini ve kompozisyon unsurlarını 

ihtiva eden bir çizim eklenmiştir. 
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7.1. TSM. H.1523, 88 a. Nolu Minyatür 
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Fotoğraf No 8: Sultan I. Murad’ın Vize, İzcegiz ve Çatalca’yı Fethinden Sonra Bir 

Kavak Gölgesinde Dinlenmesi 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının 88a. sayfasında yer almaktadır. I. 

Murat’ın sefer sonrası dinlenmesini konu alır. Minyatürün Nakkaş Osman tarafından 

yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, en altta doğa formları, doğanın en ilerisinde mimari ve bir olayı 

hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni 

karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı pastel tonlarda boyanmış 

ve sade bırakılmıştır.  

Mimari unsur olan kale ve evler pastel ve salt renk tonlarına boyanarak 

ayrıntıları gösterilmiştir. İnsan figürleri ise pastel tonda boyanan doğa alanında salt 

renklere boyanarak ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön 

plâna çıkmaları sağlanmıştır. Doğa formları beş katmanlı tepeler halinde 

yerleştirilmiştir (Bkz. Çizim No 4). Birinci katmanı oluşturan tepe, padişahın 

üzerinde dinlendiğini gösteren, salt yeşil renkle boyanmış, dar alanlı ilk mekândır. 

Sonra daha geniş alanlarda gösterilmiş; açık mavi, pembe ve yeşil renklerle 

boyanmış dört tepe katmanı sıralanmıştır. Son katman gökyüzüne ayrılmış ve altınla 

boyanmıştır. 

İnsan figürleri incelendiğinde minyatürün sol alt bölümüne padişah figürünün 

yerleştirildiği görülür. Padişah figürünün diğer figürlerden boyut açısından daha 

büyük tasarlanması, figür düzeninin kurumsal hiyerarşiye göre biçimlendiğini 

düşünmemize yol açar.  

Padişah figürü aynı zamanda eylem merkezini oluşturur ve diğer figür 

boyutlarının eylem merkezine yaklaştıkça büyümesi insan figürü boyutlarının 
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şekillenmesinde eylem hiyerarşinin de etkili olduğunu ve padişahın merkez kişi 

olduğunun vurgulandığını düşündürmektedir. 

 

Çizim No 4: TSM H.1523, 88 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

  

Diğer insan figürleri ise saray erkânı, askerler ve şehir halkından 

oluşmaktadır. İnsan figürleri minyatürün genel kompozisyonu içinde özellikle tepe 

ve mimari formların yatay, dikey ve çapraz hatlar içinde dağıtılarak yerleştirilmiştir 

(Bkz. Çizim No 5). En üstte kale ve şehir içinde askerler, eğik bir hat üzerinde 

şehirden çıkan halk, orta katmanda çadırların etrafındaki askerler ve yatay bir hat 

boyunca yerleştirilmiş padişah ve erkânı insan figürlerinin dağılımını oluşturur.  

İnsan figürlerinin dağılımındaki yoğunluk, minyatürün alt tarafında padişah 

figürünün etrafında azaltılmıştır. Böylece elde edilen boşluğun yardımı ile padişah 

figürü kompozisyonun odak noktasında gösterilmiştir. İnsan figürlerinin yatay 

hatlarla birlikte eğik hatlara da yerleştirilmesi kompozisyona bir hareketlilik 

kazandırılmıştır. 

Doğa figürlerinin temel zeminini tepeler oluşturmaktadır. En alt katmandaki 

yeşillik alan taşların çevrelediği bir su akıntısıyla yatay hat boyunca uzanmaktadır. 
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Ağaç figürlerinin alttan üstte doğru küçülmeleri kompozisyonda bir perspektif plân 

etkisi oluşturmaktadır. 

 

Çizim No 5: TSM H.1523, 88 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde; pastel tonda mavi, yeşil ve pembe 

boyalar üzerine salt renklerin uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı 

görülmektedir. Orta tepe katmanlarının kesişimindeki çadırda kullanılan yoğun 

kırmızı renk, padişah kaftanına, sağ alt köşedeki, sol üst kısımdaki ve kaledeki asker 

kıyafetlerine parça parça uygulanarak dengelenmiştir. 

Gökyüzündeki altın rengi ayrıca kale duvarlarına, bir çadır kubbe ve eteğine, 

at eğerine, asker miğferlerine ve bazı kıyafet parçalarına uygulanmıştır. Yeşil rengi; 

iki tepe katmanında, ağaç dallarında ve iki binada kullanılmıştır. 
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Minyatürdeki tek hayvan figürü sayfanın sağ alt köşesindeki at resmidir ve 

boyutunun büyüklüğü dikkate alındığında padişaha ait olduğu söylenebilir (Bkz. 

Fotoğraf  No 9). 

   

Fotoğraf No 9: TSM. H.1523, 88 a, Minyatürdeki at figürü 

 

Minyatürün sol üst köşesinde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No10): Maʻada ol bârûy üstüvarda çokluk altunlu taşlar ile kirmekle 

bazı gaziler başlarına giydüklerün sultan-ı kâmurân görüp… 

 

Fotoğraf No10: TSM. H.1523, 88 a, Minyatürdeki talik kesit 
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Minyatürün ikinci ve üçüncü tepe katmanının kesişme noktasında yanlarında 

sayebanı uzanan iki çadır bulunmaktadır. Çadırlar,  “yurt” şekil özelliklerini 

göstermektedirler. Alt kısmı silindirik etek kısmından oluşmaktadır. Tepe kısımları 

ise konik yapılıdır ve en uç kısmı güneş ışığı ve ateş dumanının çıkması için150-200 

cm. eninde açık bırakılmıştır.  

Çadırlar minyatür kompozisyonu içinde daha dar bir alanda resmedilmiştir 

(Bkz. Çizim No 6). Genel kompozisyon içinde genelde padişahla birlikte 

çizildiklerinde fiziki açıdan daha büyük ve gösterişli çizilirken bu minyatürde 

padişahın bir kavak ağacının altında bulunması sebebiyle; padişah, kavak ağacı, 

çevresindeki kişiler daha büyük çizilirken çadır kümesi geri planda kalmış, tepelerin 

arasında sıkışmış gibi gösterilmiştir.  

 

 

 

Çizim No 6: TSM H.1523, 88 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 
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Birinci çadır, koyu kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah 

çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülebilir.  Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve tavan 

kısmında tezyinat yoktur (Bkz. Fotoğraf No 11). 

 

Fotoğraf No 11: TSM H.1523, 88 a, Minyatürdeki çadırlar 

                                                                                                       

Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen altın ve mavi renklerin çubuk şeklinde kullanıldığı kuşak 

bulunur. Otağ-ı hümâyunun sol yanında, sarı zemin üzerine madalyon ve 

köşebentlerinde hafif rûmi desenler bulunan bir sayebân bulunur. Sayebânın etekleri 

çubuk şeklinde kırmızı-siyah renkle boyanmıştır. 

Diğer çadırın ise otağ-ı asafî (Vezir çadırları) olduğu düşünülmektedir; zira  

otağ-ı asafîler padişah çadırının yanında bulunur ve padişah çadırına bağlı olurdu 

(Arseven, 1975:359). Bu çadırın gergi ve tavan kısmı altın rengindedir. Tepe kısmı 

ince çizgilerle paftalara ayrılmıştır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin 

uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen açık mavi ve siyah renklerin çubuk 

şeklinde kullanıldığı kuşak bulunur.  

Vezir çadırının sol yanında, kırmızı zemin üzerine madalyon ve 

köşebentlerinde hafif rûmi desenler bulunan bir sayebân bulunur. Sayebânın etekleri 

çubuk şeklinde altın-mavi renkle boyanmıştır. 
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Çizim No 7: TSM H.1523, 88 a, Sultan I. Murad’ın Vize, İzcegiz ve Çatalca’yı 

Fethinden Sonra Bir Kavak Gölgesinde Dinlenmesi genel kompozisyon düzeni: 

1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Mimarî Figürler, 4. Çadırlar. 



82 
 

7.2. TSM. H.1523, 94 a. Nolu Minyatür 

 

 

Fotoğraf No 12: Sultan I. Murad’ın Sırp Fedaisi Tarafından Şehit Edilmesi. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının 94a. sayfasında yer almaktadır. I. 

Murat’ın Kosova zaferini müteakip savaş alanını gezerken, Sırp fedaisi Milos Obilic 

tarafından hançerlenerek şehit edilmesini konu edinir. Minyatürün Nakkaş Osman 

tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, en altta doğa formları, doğanın en ilerisinde otağ-ı hümâyun 

kompleksi ve bu mekânla ilişkili olarak ise alt kısımda bir olayı hikâye etme 

anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 

çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı pastel tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmıştır. Otağ-ı hümâyun kompleksi, salt renk tonlarına boyanarak ayrıntıları 

gösterilmiştir. İnsan figürleri ise pastel tonda boyanan doğa alanında salt renklere 

boyanarak; içine farklı renkler karıştırılmayarak ton farkı oluşturulmuş böylelikle 

figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

yaralanan padişah ve çevresindeki figürler (Bkz. Fotoğraf No 13), ikinci sırada ise 

otağ-ı hümâyun kompleksi önünde Sırp fedaisi Milos Obilic’i yakalayıp cezalandıran 

askerler ve savaşta öldürülen düşman askerleri yığını görülmektedir (Bkz. Fotoğraf 

No 14).  

Minyatürdeki mimari figürler, doğa figürleri, dağınık insan figürleri ve eşya 

figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Padişah figürünün ve yanındaki 

insan figürlerinin diğer figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, padişahın 

arkasındaki çadırın büyüklük ve rengiyle padişahın konumuyla bütünleşmesi, figür 

boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği konusunda fikir 

vermektedir. 



84 
 

 

 

Fotoğraf No 13: TSM H.1523, 94 a, Padişahın yaralanması 

 

 

Fotoğraf No 14: TSM H.1523, 94 a, Suikastçının öldürülmesi 

 

Doğa katmanları tek zemin katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır (Bkz. 

Çizim No 8). Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş bir doğa katmanı bulunur. 

Doğa figürü olarak sadece sol üst köşedeki ağaç formunu görmekteyiz. Minyatürde 

hiç hayvan figürü kullanılmamıştır. 
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Çizim No 8: TSM H.1523, 94 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde pastel tonda açık lila boya üzerine 

salt renklerin uygulanarak yani içine farklı renkler karıştırılmayarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırında kullanılan yoğun 

kırmızı renk, çadır elemanlarında, orta ve alt kısımdaki asker kıyafetlerinde 

kullanılarak dağıtılmış ve dengelenmiştir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın rengi; 

çadır parçalarına, miğfer, kemer gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. 

 Sayebandaki yoğun sarı renk, zokak önündeki çadıra uygulanmıştır. 

Zokaktaki yoğun beyaz renk padişah kaftanında ve sarıklarda görülmektedir. Beyaz 

renk, ilmiye ve askeriye sınıfının sarıklarında; özellikle de padişah sarığı ve 

kaftanında kullanılmıştır ki bu rengin devlet asalet ve otoritesini temsil ettiği ifade 

edilmektedir. Açık mavi, sağ üstteki çadıra, sol sayebandaki madalyona padişah 

çadırı ve zokak önündeki çadırın iç kısmına ve kıyafetlere uygulanmıştır. Yeşil, 
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ağaçta ve kıyafetlerde görülmektedir. Bu renklerin yanında siyah, koyu mavi, 

turuncu ve pembe renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır. 

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay ve dikey düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 9). Minyatürün alt 

kısmında yatay bir düzlemde sıralanan insanlar yine yatay ve dikey duruşlarla bir 

hareketlilik oluşturmuştur. Orta ve üst kısımdaki insan grupları da yatay düzlemde 

sıralanmışlardır. Çadır gruplarının dikey dizilişiyle bir hareketlilik sağlanmıştır. 

 

 

 

Çizim No 9: TSM H.1523, 94 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 
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 Minyatürün genel alan olarak ağırlığını çadırlar oluşturmaktadır (Bkz. Çizim 

No 10). Minyatürde hikâye edilen olayın iki anlatım merkezi vardır. Bunlardan biri I. 

Murad’ın yaralandığı bölüm, ikincisi ise Sırp fedaisi Milos Obilic’in yakalanıp 

cezalandırıldığı bölümdür. Ancak eylem merkezi I. Murad’ın resmedildiği yerdir. Bu 

etki,  padişahın daha büyük çizilmesi, yanındaki kişilerin daha büyük resmedilmesi 

ve çadırların fiziki katkısıyla sağlanmıştır.  

 

Çizim No 10: TSM H.1523, 94 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Çadırlar bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. Merkezde otağ-ı 

hümâyun (padişah çadırı) vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe 

şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah 
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çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve tavan 

kısmının tezyinatında dendanlarla hareketlendirilmiş pafta alanları ve özellikle etek 

kısmında negatif çiçek desenleri bulunur.  

Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde siyah zemin üzerinde 

altın suda yüzen ördek motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, 

kubbe formunda yapılmış ve üçgen paftalar şeklinde resmedilmiştir.  

Çadırın iç döşemesi açık mavi tezyinatsız kumaştan yapılmıştır. Otağ-ı 

hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Sarı zemin üzerine 

köşebentlerinde hafif rûmi desenler bulunur. Madalyon kısmında açık mavi zemin 

üzerine yapılmış rumiler arasında dolaşan çift tahrir helezonu görülür. Sayebânın 

etekleri çubuk şeklinde kırmızı-mavi renkle boyanmıştır. Padişahın çadırının önünde 

kırmızı zemin üzerinde rumi desenlerle süslenmiş bir halı bulunur. 

 Otağ-ı hümâyunun arkasında konik yapılı “yurt” tipi çadır bulunur. Bu 

çadırın, otağ-ı asafî (Vezir çadırları) olduğu düşünülmektedir; zira otağ-ı asafîler 

padişah çadırının yanında bulunur ve padişah çadırına bağlı olurdu (Arseven, 

1975:359).  

Çadıra açık mavi renk hâkimdir. Kanat ve tavan kısımlarında geometrik 

paftalar içinde dendanlı yarım madalyonlar içinde rumi motifler bulunur. İki tepe 

kuşağında altın-mavi renklerde çubuklu çizgiler bulunur. Tünlük kısmı düzdür. 

Önünde pembe zemin üzerine madalyon ve köşebentlerinde hafif rûmi desenler 

bulunan sayeban vardır. Sayebanın etek kısmı biri düz biri ters üçgen formlarla 

süslenmiş ve üçgenlerin arasında kırmızı renk kullanılmıştır. 

 Padişah Çadırını, sayeban ve diğer vezir çadırlarını beyaz renkle boyanmış bir 

“zokak” çevreler. Sur duvarları şeklinde resmedilen zokak, padişahın özel yaşam 

alanına işaret eder.  

Otağ-ı hümayunun zokakla çevrelenmesi, gezer saraya fiziksel olduğu kadar, 

simgesel de bir anlam kazandırır. Minyatürde zokak için geniş bir fiziki alan 

ayrılması ve beyaz rengin kullanılması hükümdarlık alametinin vurgulanmak 

istenmesi şeklinde yorumlanabilir. 
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 Zokağın dışındaki çadır da konik yapılı “yurt” tipi çadır şeklindedir. Tavan ve 

etek kısmı sarı renkle boyanmıştır. Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak 

kısımları mavi-kırmızı çubuklar şeklinde boyanmıştır. İç yüzeyinde açık mazi zemin 

rengi üzerinde geometrik paftalar içinde dendanlı yarım madalyonlar içinde rumi 

motifler bulunur. Tünlük kısmı düzdür.  
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Çizim No 11: TSM H.1523, 94 a, Sultan I. Murad’ın Sırp Fedaisi Tarafından Şehit 

Edilmesi genel kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar 

ve Çadır Elemanları 
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7.3. TSM. H.1523, 211 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 15: Yavuz Sultan Selim’e Kansu Gavri’ nin Kesik Başının Getirilmesi 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının 211a. sayfasında yer almaktadır. 

25 Receb 922 (24 Ağustos 1516) Pazar günü Osmanlı ordusu ile Memlük ordusunun 

komutanları Yavuz Sultan Selim ile Kansu Gavri’ nin Mercidâbık savaşını konu 

edinir. Savaş neticesinde Sultan Selim savaşı kazanmış ve Kansu Gavri ölmüştür. 

Minyatürde savaş neticesinde Kansu Gavri’nin kesik başının padişaha takdim sahnesi 

resmedilmiştir. Minyatürün Mehmed Bey tarafından yapıldığı iddia edilmektedir 

(Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, en altta doğa formları, doğanın en ilerisinde otağ-ı hümâyun ve bu 

mekânla ilişkili olarak ise orta kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının 

merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt 

zemini oluşturan doğa alanı pastel tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Otağ-ı 

hümâyun, salt renk tonlarına boyanarak ayrıntıları gösterilmiştir. İnsan figürleri ise 

pastel tonda boyanan doğa alanında salt renklere boyanarak ton farkı oluşturulmuş 

böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde tahtta 

oturan padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise otağ-ı hümâyun önünde ve 

alt kısımda Kansu Gavri’nin kesik başının padişaha takdim sahnesini takip eden 

insan figürleri görülmektedir. Minyatürdeki mimari figürler, doğa figürleri ve 

dağınık insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur.  

Padişah figürünün ve yanındaki insan figürlerinin diğer figürlerden daha 

büyük boyutlu çizilmesi, padişahın arkasındaki çadırın büyüklük ve rengiyle 

padişahın konumuyla bütünleşmesi, figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine 

göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir (Bkz. Fotoğraf No 16-17). 
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Fotoğraf No 16-17: TSM H.1523, 211 a, İnsan figürlerinin oranı 

 

Doğa katmanları üç zemin katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır (Bkz. 

Çizim No12). Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş bir doğa katmanı bulunur. 

İlk katman kıyısında eseri tam ortalamış bulunan bir ağaç bulunan dar bir dere 

katmanıdır. Daha sonra eylem alanına sahne olan ikiye ayrılmış ve farklı boyanmış 

dağa katmanları vardır. Tepe figürlerinden sonra gökyüzü başlar.  

Doğa figürlerinden diğeri ise ağaç formlarıdır. Üçgen biçiminde 

kompozisyona yerleştirilen ağaçlar renk ve kompozisyon dengesi kurmuşlardır (bkz. 

Fotoğraf No18). Ağaç figürlerinden ikisi toplu yaprak formunda iken biri üç top 

halinde tasarlanmıştır ve renk olarak diğerlerinden daha açık tonlardadır. Minyatürde 

hiç hayvan figürü kullanılmamıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin üç renkte boyandığı 

görülür: Birinci katman gri pastel tonda, ikinci katman açık pastel yeşil tonda ve 

üçüncü zemin katmanı açık pastel lila tondadır. Pastel boya üzerine salt renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah 

çadırında kullanılan yoğun kırmızı renk, çadır elemanlarında, orta ve alt kısımdaki 

asker kıyafetlerinde kullanılarak dağıtılmış ve dengelenmiştir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın rengi; çadır parçalarına, asker başlıkları, 

kemer gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. 



94 
 

 

Çizim No12: TSM H.1523, 211 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Fotoğraf No18: TSM H.1523, 211 a, Minyatürdeki ağaç figürleri 
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Sayebandaki yoğun sarı renk, minyatürün başka elemanlarında 

görülmemektedir. Bu durum, çadırdaki kırmızı renk ile birlikte yoğun sarı rengin 

dikkatlerimizi minyatürün eylem merkezine çekmeyi amaçladığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Lacivert renk, sol üstteki çadıra, sayebandaki etek kısmına ve kıyafetlere 

uygulanmıştır. Yeşil, ağaçlarda, ikinci zemin katmanında ve kıyafetlerde 

görülmektedir. Bu renklerin yanında siyah, açık mavi, turuncu ve pembe renkler de 

parça parça dağıtılarak kullanılmıştır. Beyaz renk, ilmiye sınıfının sarıklarında; 

özellikle de padişah sarığı ve kaftanında kullanılmıştır ki bu rengin devlet asalet ve 

otoritesini temsil ettiği ifade edilmektedir. 

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No13). Minyatürün alt 

kısmında ağacın ikiye böldüğü düzlemde insanlar yatay ve çapraz bir düzlemde 

sıralanmışlardır. Ayrıca orta kısımdaki insan gruplarının hem çapraz hem de yatay 

dizilişleri ve padişah çadırının dikey duruşuna karşın sayebanın çapraz duruşu 

minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur.  

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi Yavuz Sultan Selim’e 

Kansu Gavri’ nin kesik başının getirilmesinin resmedildiği otağ-ı hümayun önüdür. 

Eylem merkezi Yavuz Sultan Selim’in resmedildiği yerdir. Bu etki,  padişahın ve 

arkasındaki devlet ekranının daha büyük resmedilmesi ve çadırların fiziki katkısıyla 

sağlanmıştır. 

Minyatürün sağ üst köşesinde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf 19): Bu esnada Gavri’nin dahi başı gelüb eğerçi götüren çavuşa 

filcümle riayet buyurmuşlar. 

 

 

 

Fotoğraf No19: TSM. H.1523, 211 a,  Minyatürdeki talik kesit 
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Çizim No 13: TSM H.1523, 211 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 

 Padişah çadırı olan otağ-ı hümayun hem fiziki olarak büyüklüğü hem rengi ve 

hem de tezyinatı açısından padişahın etkisini artıran bir unsurdur. Minyatürün genel 

kompozisyonu içinde minyatürn neredeyse yarısına yakınbir alanı kaplamaktadır 

(Bkz. Çizim No14) Otağ-ı hümâyun (padişah çadırı),  “yurt” tipi çadırdır ve üst kısmı 

kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak 

padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005:43).  
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Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) sade kırmızı renktendir ve tezyinat 

yoktur; sadece ince çapraz çizgisel tarama vardır. Açık halde gösterilen kapı 

kanatları yoktur. Tavan kısmının tezyinatında dendanlarla hareketlendirilmiş 

madalyonlar düzenli aralıklarla sıralanmış; üst ve alt boşlıklarına yarım madalyon 

paftaları yerleştirilmiştir. Kırmızı zemin üzerine tabiattaki gibi yarı stilize doğal 

hatayi grubu işlenmiştir. Madalyon dendanları beyaz renkle boyanmıştır. Kanat ve 

tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) 

denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde lacivert zemin üzerinde altın bulut 

motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış 

ve üçgen paftalar şeklinde altınla boyanarak resmedilmiştir. Çadırın iç döşemesi 

görülmemektedir.  

 

Çizim No14: TSM H.1523, 211 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 
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Otağ-ı hümâyunun sağ yanında büyük bir sayebân bulunur. Sarı zemin 

üzerine düzenli aralıklarla; ancak her bir satırı bir öncekine çapraz şekilde konulmuş 

tek penç motifi sıralıdır. Madalyon kısmında altın zemin üzerine yapılmış rumiler 

arasında dolaşan çift tahrir helezonu görülür. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde altın-

mavi renkle boyanmıştır.  

Padişahın çadırının önünde pembe zemin üzerinde geometrik desenlerle 

süslenmiş bir halı bulunur. Halının arasuyu zemin rengi çimen yeşilidir ve üzerinde 

yarım rumi tepelik formları çizgisel olarak dolaşmaktadır. Padişahın tahtı altın 

boyalıdır. Çizgilerle bölünmüş dikdörtgen paftalara serbest penç motifleri 

konulmuştur. 
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Çizim 15: TSM H.1523, 211 a, Yavuz Sultan Selim’e Kansu Gavri’ nin kesik kaşının 

getirilmesi genel kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. 

Çadırlar ve çadır elemanları 
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7.4. TSM. H.1523, 49 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 20: Osman Gazi’nin Hükümdar Olması 
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 Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının 49a. sayfasında yer almaktadır. 

Minyatürde, Osman Gazi’nin hükümdar olması merasimi ve uygulanan merasim 

töreni konu edinilir. Minyatürün Mehmed Bey tarafından yapıldığı iddia 

edilmektedir (Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, en altta doğa formları, doğanın en ilerisinde otağ-ı hümâyun ve bu 

mekânla ilişkili olarak ise orta kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının 

merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 

çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı pastel tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmış; sadece küçük ot kümeleri serpiştirilmiştir. Otağ-ı hümâyun, tek renk 

tonlarına boyanarak ayrıntıları gösterilmiştir. İnsan figürleri ise pastel tonda boyanan 

doğa alanında salt renklere boyanarak ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin 

doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde tahtta 

oturan padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise otağ-ı hümâyun önünde ve 

alt kısımda Osman Gazi’nin hükümdar olması merasimi ve uygulanan merasim 

törenini takip eden insan figürleri görülmektedir. Törende Gazi Beyler, Şeyh Edebali 

ve hanedan mensupları bulunmaktadır. Minyatürdeki mimari figürler, doğa figürleri 

ve dağınık insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur.  

Padişah figürünün, yanındaki insan figürlerinin ve gazilerin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, padişahın arkasındaki çadırın büyüklük ve rengiyle 

padişahın konumuyla bütünleşmesi, figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine 

göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı 

sollu olarak dağtılmış gazi beyler arkalarındaki yardımcıları incelendiğinde ön plana 
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çıkarılmak istenen kişinin daha büyük resmedildiği anlaşılmaktadır (Bkz. Fotoğraf  

No 21-22). 

               

          Fotoğraf No 21-22: TSM. H.1523, 49 a, İnsan figürlerinin oranı         

 

 Doğa katmanları tek zemin katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. 

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş bir doğa katmanı bulunur. Ortada, geniş 

doğa ve zemin katmanını dikine ikiye bölen bir dere figürü bulunmaktadır (Bkz. 

Çizim No16). Tepe figürlerinden sonra gökyüzü başlamaktadır.  

Doğa figürlerinden diğeri ise ağaç formlarıdır. Eserin sol üst kısmında 

bulunan üç adet ağaç sağdaki çadırın kapladığı alanı dengeleyecek şekilde 

kompozisyona yerleştirilmiştir (Bkz. Fotoğraf No 23). Çadır ve sayeban çıkıntıları 

arasına yerleştirilen iki küçük toplu ağaç figürü ise minyatürün tepe kısmında yatay 

bir düzlem oluşturmuştur.  

Doğa formlarının bu dizim ve yerleşmesi genel bütünlük içinde bir renk ve 

kompozisyon dengesi kurmuştur. Ağaç figürlerinden üçü gövde ve dallarıyla toplu 

yaprak formunda iken sağdaki ikisi çalı tarzında dal ve yaprakları toprağa bitişik 

tasarlanmıştır. Minyatürde hiç hayvan figürü kullanılmamıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık pastel mavi tonda 

boyandığı görülür. Pastel boya üzerine salt renklerin uygulanarak figürlerin ön plana 

çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırında kullanılan yoğun kırmızı 

renk, çadır elemanlarında, orta ve alt kısımdaki asker kıyafetlerinde, beylerin ve 

halkın kıyafetlerinde kullanılarak dağıtılmış ve dengelenmiştir. 
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Çizim No16: TSM. H.1523, 49 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

 

 

Fotoğraf No 23: TSM. H.1523, 49 a, Minyatürdeki ağaç figürleri 
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 Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın rengi; çadır parçalarına, tahta, asker 

başlıkları, kemer gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Sayebandaki yoğun sarı renk, 

minyatürdeki insan figürlerine de yoğun bir şekilde dağıtılarak renk şiddetinin 

dengelendiği görülmemektedir. Lacivert renk, padişahın iç kaftanına ve kıyafetlere 

uygulanmıştır. Yeşil, ağaçlarda ve kıyafetlerde görülmektedir. Bu renklerin yanında 

siyah, kahverengi, turuncu ve pembe renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır. 

Beyaz renk, ilmiye sınıfının, beylerin ve halkın sarıklarında; özellikle de padişah 

sarığına fazlaca kullanılmıştır ki bu rengin devlet asalet ve otoritesini temsil ettiği 

ifade edilmektedir. 

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No17). Minyatürün alt 

kısmında derenin ikiye böldüğü mekanda insanlar yatay ve çapraz bir düzlemde 

sıralanmışlardır. Ayrıca orta kısımdaki insan gruplarının hem çapraz hem de yatay 

dizilişleri ve padişah çadırının dikey duruşuna karşın sayebanın çapraz duruşu 

minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 

topluluğunun farklı düzlemlerde dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

tekdüzelikten kurtulmuştur. 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi Osman Gazi’nin 

hükümdar olması merasiminin ve uygulanan merasim töreninin resmedildiği otağ-ı 

hümayun önüdür.  

Eylem merkezi Osman Gazi’nin resmedildiği yerdir. Bu etki,  padişahın ve 

arkasındaki devlet ekranının daha büyük resmedilmesi ve çadırların fiziki katkısıyla 

sağlanmıştır. Merkeze doğru fiziki yapılar büyütülerek padişah figürü ön plana 

çıkarılmıştır. Otağ-ı hümayun, padişah ve silahdar ağaları bütünün önündeki espas 

ise yine eylem merkezinin Osman Gazi olduğunu ortaya koyar. 

Padişah çadırı olan otağ-ı hümayun hem fiziki olarak büyüklüğü hem rengi ve 

hem de tezyinatı açısından padişahın asalet otoritesinin simgesel etkisini artıran bir 

unsurdur. Minyatür içinde minyatürün dörtte biri oranında yer kaplamaktadır (Bkz. 

Çizim No18). Otağ-ı hümâyun (padişah çadırı),  “yurt” tipi çadırdır ve üst kısmı 

konik şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak 

padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). 
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Çizim No17: TSM. H.1523, 49 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) sade kırmızı renktendir ve tezyinat 

yoktur. Açık halde gösterilen kapı kanatları iç döşeme kumaşlarının açık pembe 

renginde boyandığını gösterir.  

Tavan kısmının tezyinatında dendanlarla hareketlendirilmiş madalyonlar 

düzenli aralıklarla sıralanmış; üst ve alt boşluklarına yarım madalyon paftaları 

yerleştirilmiştir. Kırmızı zemin üzerine rumi motifler içinde dolaşan negatif hatayi 

motifleri bulunur. Madalyon dendanları beyaz renkle boyanmıştır. Madalyonlar 

arasındaki boşluklara da negatif hatayi motifleri işlenmiştir.  

Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında altın zemin üzerinde kırmızı talik iki mısra 

bulunur. Çadırın tavanında ışık almak ve içeride yanan ateşin dumanının çıkması için 

“tünlük” denilen bir delik vardır. “Tünlük” denilen en tepe kısmı düzdür. 
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Çizim No18: TSM. H.1523, 49 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

  

Otağ-ı hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Sarı zemin 

üzerinde dendanlı madalyon ve köşebent kısımlarında kızıl kahverengi rumi desenler 

görülür. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde yeşil-kırmızı renkle boyanmıştır. 

Minyatürdeki çadır kuşağında talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 24): Harka şanı barek Osmani bülend / Daima deyun ali ber karar 

ve ercümend 

 

Fotoğraf No 24: TSM H.1523, 49 a, Minyatürdeki talik kesit 
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Çizim No 19: TSM. H.1523, 49 a “Osman Gazi’nin Hükümdar Olması” genel 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar ve çadır 

elemanları 



108 
 

7.5. TSM H.1523, 96 b. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 25: Yıldırım Bayezid’in Kosova’da Cülusu 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının 96b. sayfasında yer almaktadır. 

Yıldırım Bayezid’in Kosova’da cülusu merasimini ve uygulanan merasim törenini 

konu edinir. 1. Bayezid (Yıldırım) cenk meydanında hükümdarlığa geçirilen tek 

Osmanlı hükümdarı olarak tarihe geçmiştir. 1. Kosova Savaşında muzaffer 

olmalarına rağmen babasının suikastla öldürülmesi üzerine, ağır yaralı iken babasının 

vasiyeti doğrultusunda devlet erkânı, ordunun ve sefer dönüşünde devletin zaafa 

uğramaması için süratle Bayezid'i hükümdar ilan etti. 1. Murad, siyasi kabiliyetleri 

ile Anadolu beyliklerini kontrol altında tutmakta; Bizans, Bulgar ve irili ufaklı 

Balkan kitlelerini itaat altına almaktaydı. Murad Gazi'nin vefatı üzerine isyana 

meyilli bu kitlelerin başkaldırmaları devlet nezdinde büyük bir felakete yol 

açabilirdi. Bu sebeple hükümdarlık alışılageldiği üzere sarayda değil teamül dışı bir 

yöntemle Kosova’da cülus edildi (İnalcık, 1992: 231-232). Minyatür, işte bu 

gereklilikten doğan, devlet erkanı ve ordunun padişaha bağlılığını temsil eden cülus, 

tahta geçme törenini resmetmektedir. 

Minyatürün Ali Çelebi tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 

1969:X). Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir.                                                                  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, minyatürün iki ana katmandan oluştuğu görülmektedir (Bkz. Çizim 

No 20). En altta doğa formları, doğanın en ilerisinde otağ-ı hümâyun ve bu mekânla 

ilişkili olarak ise orta kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki 

kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt 

zemini oluşturan doğa alanı pastel tonlarda boyanmış ve sade bırakılmış; sadece 

küçük ot kümeleri serpiştirilmiştir. Otağ-ı hümâyun, salt renk tonlarına boyanarak 

ayrıntıları gösterilmiştir. İnsan figürleri ise pastel tonda boyanan doğa alanında salt 
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renklere boyanarak ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön 

plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

  

 

Çizim No 20: TSM H.1523, 96 b, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde; merkezde 

tahtta oturan padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise otağ-ı hümâyun 

önünde ve alt kısımda Yıldırım Bayezid’in hükümdar olması merasimini, uygulanan 

protokol töreni takip eden insan figürleri görülmektedir. Törende ilmiye sınıfı, 

askeriye sınıfı ve bürokratlar yer almaktadır ki padişaha genel biat yapılmaktadır. 

Bunu padişahın önünde eğilmiş etek öpen bir yeniçeri ağasının temsilinden de 

anlayabiliriz. Minyatürdeki mimari figürler, doğa figürleri ve dağınık insan figürleri 

diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan 

doğa figürünün ve gökyüzünün oluşturduğu iki katmandan oluşur. 
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Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan ve hayvan figürlerinin diğer 

figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, padişahın arkasındaki çadırın büyüklük ve 

rengiyle padişahın konumuyla bütünleşmesi, figür boyutlarının konunun eylem 

hiyerarşisine göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte 

minyatüre sağlı sollu olarak dağıtılmış gazi beyler arkalarındaki yardımcıları 

incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha büyük resmedildiği 

anlaşılmaktadır. Bu etki ayrıca, minyatürün altından yukarı doğru insan figürlerinin 

büyüyerek sıralanmasıyla da desteklenmiştir. 

Doğa katmanları tek zemin katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. 

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş bir doğa katmanı bulunur. Ortada, geniş 

doğa ve zemin katmanını dikine ikiye bölen altıgen bir havuzdan akan su akıntısı 

figürü bulunmaktadır. Tepe figürlerinden sonra gökyüzü başlar. Doğa figürlerinden 

diğeri ise ağaç formudur. Eserin sağ üst kısmında bulunan iki adet ağaç sağdaki 

çadırlar ve sayebanların kapladığı alanı dengeleyecek şekilde kompozisyona 

yerleştirilmiştir. Tepelerin kesişme nokyasına konulan ağaçlarla boşluk alınmış ve 

renk dengesi oluşturulmuştur. Doğa formlarının bu dizim ve yerleşmesi genel 

bütünlük içinde bir renk ve kompozisyon dengesi kurmuştur. Ağaç figürleri, kısa 

gövdeler üzerinde toplu yaprak formundadır. Minyatürde hiç hayvan figürü 

kullanılmamıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık pastel mavi tonda 

boyandığı görülür. Pastel boya üzerine salt renklerin uygulanarak figürlerin ön plana 

çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırında kullanılan yoğun sarı renk, 

çadır elemanlarında, orta ve alt kısımdaki asker kıyafetlerinde ve beylerin 

kıyafetlerinde kullanılarak dağıtılmış ve dengelenmiştir.  

Eserdeki minyatürlerin ekserisinde otağ-ı hümayunlar saltanat rengi olan 

kırmızıya boyanmış iken bu minyatürde sarıdır. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın 

rengi; çadır parçalarına, tahta, asker başlıkları, kemer gibi kıyafet parçalarına 

dağıtılmıştır. Pembe, sayebanda, otağ-ı hümayun iç bezinde, otağ-ı hümayun 

önündeki halıda ve kıyafetlerde bolca kullanılmıştır. Yeşil renk, ağaçlarda ve 

kıyafetlerde görülmektedir. Bu renklerin yanında siyah, lacivert, turuncu ve beyaz 

renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır. Beyaz renk, ilmiye sınıfının, 
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beylerin ve halkın sarıklarında; özellikle de padişah sarığına fazlaca kullanılmıştır ki 

bu rengin devlet asalet ve otoritesini temsil ettiği ifade edilmektedir. 

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır. Minyatürün alt kısmında derenin ikiye 

böldüğü zeminde insanlar yatay ve çapraz bir düzlemde sıralanmışlardır (Bkz. Çizim 

No 21).  

 

Çizim No 21: TSM H.1523, 96 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 
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Ayrıca orta kısımdaki insan gruplarının hem çapraz hem de yatay dizilişleri 

ve padişah çadırının dikey duruşuna karşın sayebanın çapraz duruşu minyatür 

kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı 

düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan 

kurtulmuştur. 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi Yıldırım Bayezid’in 

Kosova’da cülusu seremonisini ve uygulanan protokol töreninin resmedildiği otağ-ı 

hümayun önüdür. Eylem merkezi Yıldırım Bayezid’in resmedildiği yerdir. Bu etki,  

padişahın ve çevresindeki devlet ekranının daha büyük resmedilmesi ve çadırların 

fiziki katkısıyla sağlanmıştır. Minyatürün genel sadeliğine rağmen çadır ve çadır 

elemanlarının tezyinatı da bu algıya katkı sağlar. Merkeze doğru fiziki yapılar 

büyütülerek padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Otağ-ı hümayun, padişah ve 

silahtar ağaları bütünün önündeki espas, yani oluşturulan boşluk ise yine eylem 

merkezinin Yıldırım Bayezid olduğunu ortaya koyar.  

 Padişah çadırı olan otağ-ı hümayun hem fiziki olarak büyüklüğü hem rengi ve 

hem de tezyinatı açısından padişahın asalet otoritesinin simgesel etkisini artıran bir 

unsurdur. Minyatürde üst sol kısımda yer almaktadır ve resmin dörtte birlik 

bölümünde biraz fazlasını işgal eder (Bkz. Çizim No 22).  

Otağ-ı hümâyun (padişah çadırı),  “topak ev” tipi çadırdır ve üst kısmı kubbe 

şeklindedir. Sarı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Etraf duvarları da (Kanat, kerge, 

gergi) yine sade sarı renktendir ve tezyinat yoktur; sadece açık kapı kanatlarının iki 

yanına çapraz yönlü siyah talik hattıyla mısralar yazılmıştır.  

Tavan kısmının tezyinatında çadır iskeleti doğrultusunda ayrılmış paftalara, 

tepe kısmından aşağı yönlü ve orta kuşak dendanları üzerinde ince kuşak şeklinde 

kızıl kahve renkle dendanlı serbest desenler çizilmiş, tığlarda goncagül ve bulut 

negatifleri kullanılmıştır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 

kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde 

kırmızı zemin üzerinde altın ördek motifleri bulunur. 

Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış ve üçgen 

paftalar şeklinde açık mavi renkle boyanarak resmedilmiştir. Çadırın iç döşemesi 

sade koyu nohudi renktedir. Ancak kapı kanatlarında pembe kumaş görülmektedir. 
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Padişahın oturduğu taht, altın boyalıdır ve tezyinatsızdır. Üzerinde kımızı ve mavi 

minderler bulunur. 

 

Çizim No 22: TSM H.1523, 96 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Otağı hümayun önündeki halının zemini pembe renktedir. Dendanlı madalyon 

rumi desenlerle kaplıdır. Arasuyundaki paftalar içinde hatayi negatifleri yeri alır. 

Madalyon ve köşebentler arsındaki boşlukta bulut motifleri dolaşmaktadır. Otağ-ı 

hümayuna ait sayebanın zemini açık pembe renkle boyanmıştır. Köşebentlerde rumi 

desenler varken madalyon zemini mavidir. Madalyon kalın siyah dendanlarla 

çevrilmiştir ve içinde açık tonda rumi desenler dolaşır. Sayeban etekleri sarı-kırmızı 

renklerin dikine yan yana dizilmesiyle oluşmuştur. 

Otağ-ı hümayun arkasında sadece tepe ve düz tünlük kısmı görülen diğer 

çadırın ise otağ-ı asafî (Vezir çadırları) olduğu düşünülmektedir; zira otağ-ı asafîler 

padişah çadırının yanında bulunur ve padişah çadırına bağlı olurdu (Arseven, 

1975:359). Otağ-ı asafînin önünde ise bu çadırın sayebanı bulunur. Otağ-ı asafînin 
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tepe kısmı açık turuncu renktedir. Çadır iskeleti doğrultusunda ayrılmış paftalar ince 

çizgilerle ayrılmıştır. Tünlük kısmı altın-mavi renklerle çubuk şeklinde boyanmıştır.  

Otağ-ı asafî sayebanının zemin rengi kırmızıdır. Köşebentlerde rumi, ara 

boşlukta bulut deseni vardır. Madalyon zemini ise mavidir. Üzeri koyu mavi rumi 

deseni kaplıdır. Sayeban etekleri, beyaz-kırmızı renkler dikine yan yana dizilerek 

resmedilmiştir. 

Minyatürdeki çadır eteklerinde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 26): Kosova’da Yıldırım Sultan bir gam anlarus / Saltanat tahtına 

kıldı ızzü devletle cülus 

 

Fotoğraf No 26: TSM H.1523, 96 b, Minyatürdeki talik kesit 



116 
 

 

Çizim 23: TSM H.1523, 96 b, Yıldırım Bayezid’in Kosova’da cülusu genel 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar ve çadır 

elemanları. 
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   7.6. TSM H.1523, 108 b. Nolu Minyatür                       

 

Fotoğraf 27: Macarların Niğbolu Kalesini Muhasarası ve Yıldırım Bayezid’in Gelişi 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 96b. sayfasında 

yer almaktadır ve Yıldırım Bayezid’in Niğbolu kalesi önlerine gelişini temsil eder. 

Tarihi kaynaklara göre Haçlı birliğinin kurulması ile aralarında yaşanan Yüzyıl 

Savaşlarına son veren İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Avusturya, İtalya, İsviçre, 

Avusturya, Macaristan, Bohemya, Polonya ve birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra 

Venediklilerle Rodos Şövalyelerinden oluşan 120.000 kişilik “Haçlı Ordusu”, Doğan 

Bey komutasında bulunan “Niğbolu Kalesi” önlerine kadar gelerek Niğbolu Kalesini 

karadan ve nehirden muhasara altına almıştır. Niğbolu kuşatması 16. gününe 

ulaştığında Haçlı Birlikleri, Yıldırım Bayezid’in gelmemesini korkaklık olarak 

algılamışlardır.  

Osmanlı Devleti, İstanbul kuşatmasını kaldırarak hızla birlikleri toplayarak 

Niğbolu Kalesine yönelmiştir. Yapılan savaşta Papalık ve Avrupa Devletleri 

tarafından kurulan 120.000 kişilik Haçlı birliklerinin Osmanlı padişahı Yıldırım 

Bayezid Han’ın komutasındaki ordu tarafından imhası Avrupa’da büyük şaşkınlık 

oluşturmuştır. 25 Eylül 1326 yılında alınan zaferle birlikte Vidin-Bulgar Krallığı’na 

son verilmiştir. Minyatürde, Haçlı ordusu muhasarasını, Niğbolu kalesini ve Yıldırım 

Bayezid’i genel bir kompozisyon içinde görmekteyiz. 

 Minyatürün Nakkaş Osman tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 

1969:X). Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun ortadan çapraz bir doğa formuyla ikiye 

ayrıldığını; alt sağ kısmı yukarı doğru Haçlı ordusunun kuşatma figürlerine, sol üst 

kısmın ise Yıldırım ve Niğbolu kalesi ile ilgili insan figürlerine ve mimari figürlere 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 24). Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle 

minyatürün sağ tarafı boyunca ve sol orda kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının 
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merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 

çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha koyu tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmıştır. İnsan figürleri, mimari figürler ve askeri unsurlarda daha açık tonlar 

tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna 

çıkmaları sağlanmıştır. 

 

Çizim No 24: TSM H.1523, 108 b, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde at 

üzerinde kale komutanı Doğan Bey ile konuşan padişah ve çevresindeki figürler, 

ikinci sırada ise Tuna Nehri’nin karşısına şağıdan yukarıya dikine sıralanmış Haçlı 

ordusu vardır. Minyatürdeki mimari figürler, doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık 

insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem 

zeminini oluşturan dört doğa katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu beş katmandan 

oluşur. 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan ve hayvan figürlerinin diğer 

figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan ve hayvan 
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gruplarının daha küçük çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine 

göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı 

sollu olarak dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen 

kişinin daha büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. 

Doğa katmanları dört zemin katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. 

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanları bulunur. Ortada, geniş 

doğa ve zemin katmanını çapraz çizgisel düzlemde ikiye bölen nehir figürü 

bulunmaktadır. Tepe figürlerinden sonra gökyüzü başlar. Doğa figürlerinden diğeri 

ise ağaç formudur. Eserin nehir figürü boyunca sıralanmış, bina gerilerine ve tepe 

uçlarına yerleştirilmiş çok sayıda ağaç, alanı dengeleyecek şekilde kompozisyona 

yerleştirilmiştir.  

Kompozisyon elemanlarının uygun yerlerine konulan ağaçlarla boşluk 

alınmış ve renk dengesi oluşturulmuştur. Doğa formlarının bu dizim ve yerleşmesi 

genel bütünlük içinde bir renk ve kompozisyon dengesi kurmuştur. Ağaç figürleri, 

kısa gövdeler üzerinde toplu yaprak formundadır. Minyatürde hayvan figürü olarak 

altlı üstlü iki at figürü konulmuştur. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin salt, koyu mavi ve yeşil 

tonlarda boyandığı görülür. Çünkü eser incelendiğinde yakılan meşalelerden ve 

ocaklardan bu çalışmanın gece tasviri yaptığı anlaşılmaktadır (Bkz. Fotoğraf No 28).  

Koyu tonlar üzerine daha açık renklerin uygulanarak figürlerin ön plana 

çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Koyu yeşil renk zeminde, tepelerde ve 

ağaçlarda fazlaca kullanılmıştır. Gri rengi de mimari unsurlar, çadırlar ve nehirde 

görmekteyiz.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın rengi; çadır parçalarına, asker başlıkları, 

kemer,  zırh gibi kıyafet parçalarına ve mimari yapı parçalarına dağıtılmıştır. 

Kırmızı, padişah kaftanında, kale sancaklarında ve kıyafetlerde bolca kullanılmıştır. 

Bu renklerin yanında siyah, mavi, sarı ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.  

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 25). Minyatürün orta 

kısmında nehrin ikiye böldüğü zeminde insanlar yatay ve çapraz bir düzlemde 

sıralanmışlardır. 
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Fotoğraf No 28: TSM H.1523, 108 b, Minyatürde gece algısını oluşturan unsurlar 

 

 

Çizim No 25: TSM H.1523, 108 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 
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Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda çapraz dizilişleri, 

Haçlı çadırlarının ve kale burçlarının dikey duruşu minyatür kompozisyonunda bir 

hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki 

dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi Yıldırım Bayezid’in 

Macarların Niğbolu Kalesini Muhasarası üzerine Yıldırım Bayezid’in Niğbolu 

Kalesine gelişinin resmedildiği kale önüdür. Eylem merkezi Yıldırım Bayezid’in 

resmedildiği yerdir. Bu etki,  padişahın ve çevresindeki devlet ekranının daha büyük 

resmedilmesi ve kompozisyon düzlemlerinin oluşturduğu etkiyle sağlanmıştır.  

Minyatürdeki insan figürlerinin bakış yönleri ve silahların menzil 

doğrultularının merkezinde padişah vardır. Minyatür merkezine doğru fiziki yapılar 

büyütülerek padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Padişahın Niğbolu kalesiyle 

bütünlük arz etmesi ve öyle resmedilmesi de eylem merkezini vurgulayan bir öğedir. 

 Minyatürün çadırları incelendiğinde çadırların Türk ordusuna ait olmadıkları 

görülmektedir. Çadır figürleri minyatürün sağ üst köşesinde yer almaktadır ve beş 

adettir (Bkz. Fotoğraf No 30). Yurt tipi çadırlarına benzemektedir. Tepe kısmı konik 

şeklindedir. En uç kısmında açıklık yoktur. Dört adedini rengi açıklı koyulu gridir. 

Bu gri renkli çadırlardan en alttakinin önünde bir örtü vardır. Altın zemin üzerine 

sıralanan madalyonların ikinci sırası diğerlerinin çapraz boşluğuna konulmuştur. 

Madalyondaki desenler net değildir; ama rumi olduğu tahmin edilmektedir. Çadırın 

önünde ateş yakan iki asker ve bir örtüyle ateşi gizlemeye çalışan başka bir asker 

görülmektedir.  

Diğer üç gri çadırda tezyinat yoktur. Sadece yukarıdan aşağıya genişleyen 

çizgilerle belirtilmiş pafta alanları bulunur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısımları yoktur. En 

üstteki çadır altın rengiyle boyanmıştır. Tepe kısmı yatay ve dikey yarım madalyon 

paftalardan oluşur. Madalyonlardaki desenler net değildir; ama rumi olduğu tahmin 

edilmektedir. Etek kısmının da ortasında madalyon, köşelerde köşebentler 

kullanılmıştır. Bu kısımda da madalyonlardaki desenler net değildir; ama rumi 

olduğu tahmin edilmektedir. Madalyon ve köşebent ara boşluğunda bulut deseni 

vardır. Çadırlara ait zokak, sayeban, halı gibi Türk çadır tipine uygun çadır elemanı 

yoktur. Uygulanan tezyinat gelenekli sanatlarımızın süsleme tarzındadır.    
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Çizim 26: TSM H.1523, 108 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Minyatürün üst kısmında talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 29): Mahzuz olub dizdar mezburun say ve ihtimam ve dilirane 

akdamına 

 

  

Fotoğraf No 29: TSM H 1523, 108 b, Minyatürdeki talik kesit 
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Fotoğraf No 30: TSM H 1523, 108 b, Minyatürdeki çadırlar 
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Çizim No 27: TSM H 1523, 108 b, Macarların Niğbolu Kalesini Muhasarası ve 

Yıldırım Bayezid’in gelişi kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 

3. Mimari Unsurlar 4. Çadırlar ve Çadır Elemanları, 5. Hayvan Figürleri 
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7.7. TSM H. 1523, 127 b. No’lu Minyatür  

 

Fotoğraf No 31: Çelebi Sultan Mehmet zamanında bir yılda iki sefer olması 

sebebiyle askere bahşiş ve in’am dağıtılması 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 127 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Çelebi Sultan Mehmet’in askere bahşiş ve in’am dağıtmasını 

temsil eder. Bahşiş, ücretten ayrı verilen para, bağışlanan şey anlamına gelir. İn’am 

ise iyilik ve ihsanda bulunma, nimet verme manasındadır (Doğan, 2001:120-630)  

İn’am bahsinde  Filiz Karaca şu düşünceleri ifade eder: “Osmanlılarda genel 

olarak devlet hazinesinden padişah adına yapılan nakdî ve aynî ihsan anlamına 

gelmektedir. Sözlükte “ihsanda ve lütufta bulunma, iyilik etme” mânasına gelen 

in‘âm, Selçuklularda askerî birliklerin teftişini yapan ârızü’l-ceyşin ücreti, 

Hindistan’da kurulan devletlerde bir çeşit câgîr için kullanılmıştır. Osmanlılarda ise 

ilim ve sanat erbabına, dinî zümre mensuplarına, fakirlere, Haremeyn ileri 

gelenlerine ve halkına, hânedana mensup şehzade ve sultanlara, devlet görevlilerine, 

yabancı hükümdarlara ve bunların yakınlarına, elçi ve misafirlere takdir, taltif ve 

teşvik etmek veya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen bahşiş, hediye ve maddî 

desteği kapsayan genel bir anlam kazanmıştır”  (Karaca, 2000: 259).  

 Minyatürde, Çelebi Mehmet huzurunda bahşiş dağıtma işine dair işlemler 

resmedilmektedir. Minyatürün Nakkaş Osman tarafından yapıldığı iddia edilmektedir 

(Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 28). Kompozisyonun dörtte birinin 

gökyüzüne; geri kalan kısmın yarısı padişah, çadır ve çadır elemanlarına; diğer 

yarısının ise bahşiş bekleyen askerlere ayrılmıştır. mekânlarla ilişkili olarak ise 

özellikle minyatürün alt kısmında ve üst orda kısımda bir olayı hikâye etme 

anlayışının merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 
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çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmıştır. İnsan figürleri, mimari figürler ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar 

tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna 

çıkmaları sağlanmıştır. 

 

Çizim No 28: TSM H. 1523, 127 b, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

çadırında oturmuş in’am dağıtımında çalışan görevliler ve bahşiş bekleyen askerleri 

izleyen padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise bahşiş dağıtımını bekleyen 

askerler ve ganimetlerle ilgilenen vazifeliler vardır. Minyatürdeki doğa figürleri, 

çadır figürleri ve dağınık insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. 

Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan doğa katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu 

iki katmandan oluşur. 

  Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 
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çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayunun dikey pozisyonda ve diğer 

çadırlara göre daha büyük çizilip padişahla özdeşleşmesi eylem hiyerarşisini 

destekleyen bir husustur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanları bulunur. Ortada, geniş doğa ve 

zemin katmanını yatay çizgisel düzlemde ikiye bölen bir halı figürü bulunmaktadır.  

Tepe figürlerinden geri planda kaldığı çadır figürlerinden sonra ise gökyüzü 

başlar. Doğa figürlerinden gökyüzünden başka bir figür bulunmaz. İnsan figürleri, 

özellikle minyatürün alt kısmında yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve 

böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık gri tonda boyandığı 

görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Padişah çadırı, koyu kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah 

çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülmektedir. Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, halı 

üzerinde, asker kıyafetlerinde görülmektedir. Yeşil renk otağ-ı hümayun iç 

döşemesinde ve asker kıyafetlerinde, gri rengi üzerinde bulunulan doğa zemininde ve 

askere dağıtılacak paralarda görmekteyiz. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır 

parçalarına, asker başlıkları, kemer,  zırh gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu 

renklerin yanında siyah, mavi, sarı ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.  

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 29). Minyatürün orta 

kısmında halı figürünün ikiye böldüğü zeminde insanlar yatay ve çapraz bir 

düzlemde sıralanmışlardır.  

Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda yatay ve çapraz 

dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey duruşu minyatür kompozisyonunda 
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bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki 

dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

 

Çizim No 29: TSM H. 1523, 127 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni 

 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi Çelebi Mehmed’in 

bahşiş dağıtımında çalışan görevliler ve bahşiş bekleyen askerleri izleyen padişahın 

bulunduğu otağ-ı hümayundur. Eylem merkezi Çelebi Mehmed’in resmedildiği 

yerdir. Bu etki,  padişahın ve çevresindeki devlet ekranının daha büyük resmedilmesi 

ve kompozisyon düzlemlerinin oluşturduğu etkiyle sağlanmıştır. Minyatürdeki insan 

figürlerinin bakış yönleri merkezinde padişah vardır. Minyatür merkezine doğru 

fiziki yapılar büyütülerek padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Padişahın otağ-ı 
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hümayunla bütünlük arz etmesi ve öyle resmedilmesi de eylem merkezini vurgulayan 

bir öğedir. 

 Çadırlar bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. Bir kompleks halindeki 

çadır toplulukları ve elemanları oran olarak neredeyse minyatürün yarısı kadardır 

(Bkz. Çizim No 30).  

 

Çizim No 30: TSM H. 1523, 127 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır 

üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk 

ancak padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan 

çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve 

tavan kısmının tezyinatında dendanlarla hareketlendirilmiş pafta alanları ve özellikle 

etek kısmında bulut motifleri bulunur. Kubbe paftalarının içinde ve arasında serbest 
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tarzda işlenmiş doğa motifleri işlenmiştir. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır 

dilimleri içinde lacivert zemin üzerinde bulut motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” 

denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış ve paftasız düz bir şekilde 

resmedilmiştir. Çadırın iç döşemesi açık yeşil ince kareli taranmış olarak 

resmedilmiştir.  

Otağ-ı hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Pembe zemin 

üzerine açık mavi madalyon kısmında beyaz bulut motifleri bulunur. Madalyon ve 

etekler arasındaki boşlukta ise köşelerde rumi ve arasında helezon hatayi desenleri 

vardır. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde açık lila-yeşil renklerle boyanmıştır. 

Padişahın çadırının önünde iki adet halı görülür. Biri, padişahın tahtının üzerinde 

olduğu açık kırmızı ara suyu içinde pembe zemine uygulanan bordo bulut desenleri 

vardır. Diğeri ise kırmızı arasuyu içinde açık pembe zemin üzerinde geometrik 

desenlerle süslenmiş bir halıdır. Halının üzerinde ölçülerek öbek öbek konulmuş altın 

ve gümüş para yığınları görülür. 

 Otağ-ı hümâyunun sol arkasında konik yapılı “yurt” tipi çadır bulunur. Bu 

çadırın, otağ-ı asafî (Vezir çadırları) olduğu düşünülmektedir; zira otağ-ı asafîler 

padişah çadırının yanında bulunur ve padişah çadırına bağlı olurdu (Arseven, 

1975:359). Çadıra beyaz renk hâkimdir. Kanat ve tavan kısımlarında herhangi bir 

tezyinat yoktur. İki tepe kuşağında sarı alan içinde bitişik dik yamuklardan oluşan 

geometrik desenler bulunur. Tünlük kısmı düzdür. Önünde veya yanında sayebanı 

yoktur.  

Çadırın kapı kanatları açık gösterilmiştir. İç döşemelerinin kırmızı ara suyu 

deseni görülür. Çadırın iç deseni, açık pembe üzerine kırmızı rumi motif içinde 

dolaşan çift tahrirdir. Bu çadırın önünde ise açık mavi zemin üzerinde resmedilmiş 

geometrik desenli bir halı bulunur. Bu çadırın arkasında ise başka bir çadır vardır. 

Çadırın etek ve tavan kısmı düz pembe renklidir. Kanat ve tavanın birleşme 

noktasında ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak 

kısmında kımızı zemin üzerinde yeşil renkte tam ve yarım kare şeklinde motiflerin 

sıralandığı bir desen vardır. 
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Çizim No 31: TSM H. 1523, 127 b, Çelebi Sultan Mehmet zamanında bir yılda iki 

sefer olması sebebiyle askere bahşiş ve İn’am dağıtılması konulu minyatürün 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar ve Çadır 

Elemanları 
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7.8. TSM H. 1523, 143 b. No’lu Minyatür 

 

Fotoğraf 32: Macar kralı ve nâibi Yanko’nun (Hunyadi Janos) çelik miğferinin II. 

Murad tarafından kılıç darbesiyle parçalanması 
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  Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 143 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Macar kralı ve nâibi Yanko’nun (Hunyadi Janos) çelik miğferinin 

II. Murad tarafından kılıç darbesiyle parçalanmasını anlatır. Naib, “İslâm 

devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricâlinin vekili, temsilci veya 

yardımcısı” demektir (Avcı, 2006: 311). Minyatürde, II. Murad huzurunda resmi bir 

tören erkanı ve padişahın miğferi parçalama sahnesi resmedilmektedir. Minyatürün 

Nakkaş Osman tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir. 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında ve üst orda 

kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık insan figürünü öne 

alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha 

açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa alanına sadece küçük ot 

kümecikleri eklenmiştir. İnsan figürleri, mimari figürler ve askeri unsurlarda daha 

koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde 

ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 32). Kompozisyonun küçük bir bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısmın yarısı padişah, çadır ve çadır elemanlarına; diğer 

yarısının ise devlet erkânı ve askerlere ayrılmıştır.  

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

çadırında oturmuş Macar kralı ve nâibi Yanko’nun (Hunyadi Janos) çelik miğferinin 

kılıç darbesiyle parçalamış padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise bütün 

gelişmeleri izleyen ve devlet adamları ve askerler vardır. 
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Çizim No 32: TSM H. 1523, 143 b, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

 Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık insan figürleri diğer 

kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan doğa 

katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu iki katmandan oluşur. 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir.  

Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak dağıtılmış insan figürleri 

incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha büyük resmedildiği 

anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayunun dikey pozisyonda ve diğer çadırlara göre daha 

büyük çizilip padişahla özdeşleşmesi eylem hiyerarşisini destekleyen bir husustur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Ortada, geniş doğa ve zemin 
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katmanını yatay çizgisel düzlemde ikiye bölen bir halı figürü bulunmaktadır. Tepe 

figürünün gerisinde kalan çadır figürlerinden sonra ise gökyüzü başlar. Doğa 

figürleri olarak tepecik, ot kümeleri ve gökyüzünden başka bir figür bulunmaz. 

İnsan, doğa ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz 

düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık yeşil renkte 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, koyu kırmızı 

renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, vezirler, 

beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu 

çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, halı üzerinde, asker kıyafetlerinde 

görülmektedir. Yeşil renk otağ-ı hümayun iç döşemesinde tepecikte ve kıyafetlerde, 

lacivert sayeban ne kıyafetlerde, sarı padişah kaftanı, halı ve kıyafetlerde, açık mavi 

ise zokak ve kıyafet parçalarında görülmektedir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; 

çadır parçalarına, asker başlıkları, kemer,  zırh gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. 

Bu renklerin yanında siyah, mavi, sarı ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.                                           

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 33). Minyatürün orta 

kısmında halı figürünün ikiye böldüğü zeminde insanlar yatay ve çapraz bir 

düzlemde sıralanmışlardır. Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda 

yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey duruşu minyatür 

kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı 

düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan 

kurtarmıştır. 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi çadırında oturmuş 

Macar kralı ve nâibi Yanko’nun (Hunyadi Janos) çelik miğferinin kılıç darbesiyle 

parçalamış padişahın bulunduğu otağ-ı hümayundur. Eylem merkezi II. Murad’ın 

resmedildiği yerdir. Bu etki,  padişahın ve çevresindeki devlet ekranının daha büyük 

resmedilmesi ve kompozisyon düzlemlerinin oluşturduğu etkiyle sağlanmıştır. 

Minyatürde özellikle çadır çevresindeki insan figürlerinin bakış yönlerinin 
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merkezinde padişah vardır. Minyatür merkezine doğru fiziki yapılar büyütülerek 

padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Padişahın otağ-ı hümayunla bütünlük arz 

etmesi ve öyle resmedilmesi de eylem merkezini vurgulayan bir öğedir. 

 

Çizim No 33: TSM H. 1523, 143 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni. 

 

 Çadırlar bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. Minyatürde çadır ve 

çadır elemanları neredeyse genel kompozisyonun yarısını kaplamaktadır (Bkz. Çizim 

No 34). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır 

üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk 

ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan 

çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43).  
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Çizim No 34: TSM H. 1523, 143 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) görülmemekte; ancak çadırın alt 

kısmında iç döşemeler resmedilmektedir. Yeşil zemin üzerine dikine kare formunda 

çizilmiş alanların içine geometrik desenler bulunur. Tavan kısmının tezyinatı tam ve 

yarım madalyon pafta alanlarıyla hareketlendirilmiştir. Zemin rengi kahverengidir. 

Paftalar içinde altın rumi desenleri bulunur. Madalyon dendanları beyaza yakın açık 

mavi renkle çizilmiştir. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında 

Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde kırmızı 

zemin üzerinde bulut motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, 

kubbe formunda yapılmış ve paftasız düz bir şekilde resmedilmiştir.  

Otağ-ı hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmındaki Lacivert zemin üzerine altın madalyon paftasındaki motifler net olarak 

anlaşılamamaktadır. Köşebentlerde çift tahrir çiçek ve yaprak motifleri bulunur. 

Madalyon ve etekler arasındaki boşlukta ise yine lacivert zemin üzerine bulut 
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desenleri vardır. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde kırmızı-koyu mavi renklerle 

boyanmıştır.  

Padişahın çadırının önünde genel kompozisyonu yatay düzlemde kesen bir 

halı görülür. Açık pembe ara suyu içinde pembe zemine uygulanan bordo serbest 

desenler vardır. Halının iç kısmında koyu sarı üzerine geometrik desenler 

görülmektedir. 

Minyatürde otağ-ı hümayun ve otağ-ı hümayun önündeki uzun halıyı 

çevreleyen bir zokak bulunur. Zokak dikine dikdörtgenler şeklinde bölümlere 

ayrılmıştır. Zemin rengi zokağın tümünde açık mavidir. Zokağın dikdörtgen 

dilimlerinin ortasında dendanlı bir madalyon bulunur. Madalyonun iç ve tepelik 

kısmında rumi desenler görülür. Dendan ve desenler lacivert renkle çizilmiştir. 

Madalyonların üst kısmindaki yan ara boşluklarda yarım rumi tepelik paftaları vardır. 

Zokağın üst kısmı düzdür ve herhangi bir dendanlı desen yoktur.  

Otağ-ı hümâyunun sol arkasında iki adet konik yapılı “yurt” tipi çadır 

bulunur. En soldaki çadıra beyaz renk hâkimdir. Kanat ve tavan kısımlarında 

herhangi bir tezyinat yoktur. İki tepe kuşağında düz kırmızı alanların altında üst 

kısımda düz mavi, orta kısımda ise açık yeşil mavi yatay çubuklu desen görülür. 

Diğer çadırın ise tepe kısmı kahverengidir. Üst tepe kuşağı kırmızı ve açık mavi 

renkle boyanmıştır. Çadırların tünlük kısımları düzdür. Önünde veya yanında 

sayebanı yoktur.  
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Çizim No 35: TSM H. 1523, 143 b, Macar kralı ve nâibi Yanko’nun (Hunyadi Janos) 

çelik miğferinin II. Murad tarafından kılıç darbesiyle parçalanma konulu minyatürün 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar ve Çadır 

Elemanları  
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7.9. TSM H. 1523, 165 a. No’lu Minyatür 

 

Fotoğraf  No 33: Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad kalesine hücumu. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 165 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad kalesine hücumunu konu edinir. 

Minyatürde, Fatih Sultan Mehmed’in kale muhasarası esnasında bizzat savaşa katılıp 

düşmanla göğüs göğse mücadele sahnesi resmedilmektedir.  

Fâtih Sultan Mehmed, hükümdarlığı döneminde, 1456 yılında Macarların 

elinde bulunan Belgrat'ı almak için harekete geçmiştir. Çünkü önceden kimi 

toprakları Osmanlı Devleti idaresine geçmiş bulunan Sırbistan'ı elinde tutabilmek ve 

devletin kuzeyinden gelecek akınları durdurabilmek gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca 

Macaristan'a yönelik başarılı bir harekât gerçekleştirebilmek için Tuna kıyılarının ve 

özellikle Belgrad müstahkem kalesinin elde tutulması gerekiyordu. Fâtih Sultan 

Mehmed, sefer hazırlıklarını sıkı tutmuştu zira kalenin ehemmiyetinin farkında olan 

Sırp ve Macar kuvvetleri Jan Hunyad komutasında kaleyi savunuyorlardı. Karadan 

birlikleriyle Fâtih Sultan Mehmed; Tuna nehri üzerinden ise Dayı Karaca Bey’in 

komutasındaki ordu Belgrad kalesini kuşatmıştır. Fâtih Sultan Mehmed, 1456’da 

kuşattığı Belgrad önünden şahsî kahramanlığına rağmen çekildi. Bozgunu önlemek 

için savaş meydanına atılarak alnından yaralandı (İnalcık, 2003:398).  

 Minyatürün Mehmed Bey tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 

1969:X). Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun beş doğa katmanı ve bir gökyüzü katmanına 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 36).  Kompozisyonun küçük bir bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısım ise kale muhasarası yapan Fatih Sultan Mehmed ve 

Belgrad kalesini savunan askerlere ayrılmıştır.  Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle 

minyatürün alt kısmında ve üst orda kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının 
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merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 

çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmıştır. Doğa alanına sadece küçük ot kümecikleri eklenmiştir. İnsan figürleri, 

hayvan figürleri, mimari figürler ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar tercih 

edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları 

sağlanmıştır. 

 

Çizim No 36: TSM H. 1523, 165 a, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

Belgrad önlerinde düşman askerine hücum eden Fatih Sultan Mehmed ve 

çevresindeki figürler, ikinci sırada ise savaş içinde değişik görev ve bölgelerdeki 

askerler ve şehir halkı bulunmaktadır. Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve 

dağınık insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, 
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eylem zeminini oluşturan doğa katmanları ve gökyüzünün oluşturduğu altı 

katmandan oluşur. 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır.  

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Doğa 

katmanlarını oluşturan tepe ve nehir figürleri çapraz ve yatay düzlemlerde uzanmış 

ve insan-hayvan figürlerinin de yerleşim yönünü şekillendirmiştir. İnsan, doğa, çadır 

figürleri ve mimari figürler, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz 

düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık yeşil, pembe ve lila 

renklerde boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Kırmızı renk, 

çadır elemanlarında, asker kıyafetlerinde, sancaklarda ve halk kıyafetlerinde 

görülmektedir.  

Yeşil renk tepeciklerde, ağaçta ve kıyafetlerde; lacivert kıyafetlerde 

görülmektedir. Altın; çadır parçalarına, asker başlıkları, kemer,  zırh gibi kıyafet 

parçalarına dağıtılmıştır. Gri rengin nehirde (Nehir, gümüş ile boyanmış da olabilir), 

hayvan figürlerinde ve mimari unsurlarda kullanılmıştır. Bu renklerin yanında siyah, 

mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                              

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 37). Minyatürün genelini 

oluşturan zeminde sağlı sollu çapraz bir şekilde uzanan tepeler üzerine sıralanan 

insanlar, şehir kalesi veya çadırlar yine yatay ve çapraz bir düzlemde 

sıralanmışlardır.  

Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda yatay ve çapraz 

dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey duruşu minyatür kompozisyonunda 

bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki 

dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 
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Çizim No 37: TSM H. 1523, 165 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni 

 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi çadırında savaşın tam 

ortasında atıyla hücum halindeki Fatih Sultan Mahmed’in ve çevresindeki askerlerin 

bulunduğu yerdir. Eylem merkezi de yine Fatih Sultan Mahmed’in resmedildiği 

yerdir. Bu etki,  padişahın, çevresindeki askerlerin; hatta karşısında savaşan düşman 

askerinin bile daha büyük resmedilmesi ve kompozisyon düzlemlerinin oluşturduğu 

etkiyle sağlanmıştır. Minyatür merkezine doğru fiziki yapılar büyütülerek padişah 

figürü ön plana çıkarılmıştır.  

Minyatürde savaş meydanında üç adet çadır bulunduğu görülmektedir. 

Çadırların genel kompozisyon içindeki oranı azdır (Bkz. Çizim No 38).  
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Çizim No 38: TSM H. 1523, 165 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Minyatürde otağ-ı hümayun özellikleri gösteren bir çadır çeşidi yoktur. 

Mevcut üç çadır da tek direkli konik yapılı yurt çadır şeklindedir. Etraf duvarları 

(Kanat, kerge, gergi) ve tepe kısımlarında herhangi bir tezyinat görülmemektedir. 

Çadırların ip gergi alanları doğrultusunda dikine paftalara ayrıldığı görülmemektedir. 

Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, 

orken) denilen kuşak kısmında birbirine çapraz sıralanmış üçgen çizgiler içine 

konulmuş küçük üçgenlerin oluşturduğu geometrik desenler vardır. Çadırın “tünlük” 

denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmamış, düz bir şekilde resmedilmiştir. 

Çadırlarda sayeban, halı ve zokak gibi çadır elemanları yoktur. 

En alttaki çadırın etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve tepe kısmı, bakır 

pası yeşili demek olan (Atasoy, 2002: 63) jengârî renktedir. Etraf duvarlarında 

tezyinat yoktur. Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında renk olarak 

altın kullanılmıştır. Tepe kısmında dikine paftaların alt ve üst kısmında küçük olarak 
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rumi motifleri kullanılmıştır. Ortadaki çadırın etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve 

tepe kısmının rengi beyazdır ve tezyinat yoktur. Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen 

kuşak kısmı jengârî renktedir. Üstteki çadırın etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ve 

tepe kısmı ise kiremit kırmızısındadır. Bu çadırda da tezyinat yoktur. Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmı ise altın ile boyanmıştır. 

Minyatürün sağ üst köşesinde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 34): Kılıç saldı adüvvüye hark ade 

 

Fotoğraf No 34: TSM H. 1523, 165 a, Minyatürdeki talik kesit 
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Çizim No 39: TSM H. 1523, 165 a, Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad kalesine 

hücumu konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1. İnsan Figürleri, 2. Doğa 

Figürleri, 3. Mimari Unsurlar 4. Çadırlar, 5. Hayvan Figürleri 
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7.10. TSM H. 1523, 186 b. No’lu Minyatür 

 

Fotoğraf  No 35: Mengli Giray Han sefere katılmak üzere II. Bayezid huzurunda. 



151 
 

Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 186 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Mengli Giray Han’ın sefere katılmak üzere II. Bayezid’in 

huzurunda bulunuşunu anlatır. Minyatürde, II. Bayezid’in otağ-ı hümayun önünde ve 

huzurunda resmi bir tören erkanı ile misafirini ağırlayış sahnesi resmedilmektedir.  

Mengli Giray, I. Hacı Giray’ın altıncı oğludur. 1465-66’te ağabeyi Nûr 

Devlet Giray, babası I. Hacı Giray’ın ölümü üzerine Kırım Hanlığı tahtına geçti. 

Küçük kardeşi Mengli Giray, bunu kabul etmedi. Kabile beylerinin Fâtih Sultân 

Mehmed’e başvurarak yardım istemeleri üzerine Fâtih Sultan Mehmed, 880/1475-

76’de Gedik Ahmed Paşa komutasındaki kuvvetli deniz filosunu Kefe ve diğer sahil 

şehirleri üzerine gönderdi. Mengli Giray, Ceneviz gemilerinden birinde esirken Türk 

askerlerince kurtarıldı ve Osmanlı devleti namına Kefe’ye giden Gedik Ahmed Paşa 

tarafından hanlığa getirildi. I. Mengli Giray Han’ın Osmanlılarla yaptığı anlaşmadaki 

özel statüye göre Kırım Hanlığı, Osmanlı Devleti içinde en seçkin otonomiyi haiz 

birinci derecede tâbi devletlerden sayıldı.  

Mengli Giray, hanlıkta iç istikrarı sağladıktan sonra 889/1484-85’da II. 

Bâyezîd’in Akkerman seferine 50.000 Kırım süvarisi ile katılarak Kırım Hanlığını ilk 

defa Osmanlıların fütuhat harekâtına soktu. Kırım süvarileri Akkerman Kalesinin 

zaptında büyük katkı sağladığı için Osmanlı padişahı da I. Mengli Giray Han’a 

değerli hediyeler verdi. 920/1514-15'de ölen Mengli Giray Han, Bahçesaray’da 

yaptırdığı Zincirli Medrese’nin yanındaki türbesine gömüldü (İsen, 2000: 81-90). 

 Minyatürün Mehmed Bey tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 

1969:X). Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 40).  Kompozisyonun küçük bir bölümü 
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gökyüzüne; geri kalan kısmın yarıya yakını padişah, çadır ve çadır elemanlarına; 

diğer kısmı ise devlet erkânı ve askerlere ayrılmıştır.  

 

Çizim No 40: TSM H. 1523, 186 b, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında ve üst orta 

kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık insan figürünü öne 

alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha 

açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa alanına sadece küçük ot 

kümecikleri eklenmiştir. İnsan figürleri, mimari figürler ve askeri unsurlarda daha 

koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde 

ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

çadırında oturmuş Mengli Giray Han’ı sefere çıkmadan önce ağırlayan padişah II. 

Bayezid ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise bütün gelişmeleri izleyen ve devlet 

adamları ve askerler vardır. Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık 

insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem 

zeminini oluşturan doğa katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu iki katmandan oluşur. 
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Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayunun dikey pozisyonda çizilip 

padişahla özdeşleşmesi eylem hiyerarşisini destekleyen bir husustur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Tepe figürünün gerisindeki 

alandan itibaren gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak en alttaki dere, tepecikler, ot 

kümeleri ve gökyüzünden başka bir figür bulunmaz. İnsan, doğa ve çadır figürleri, 

minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle 

kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık lila renkte boyandığı 

görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, koyu kırmızı ve laciveret 

renklerdedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, vezirler, 

beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu 

çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarından sayebanda, halı üzerinde, asker ve 

devlet adamı kıyafetlerinde görülmektedir. Yeşil renk padişah kıyafeti, asker-devlet 

erkânı kıyafetlerinde ve halıda; lacivert otağ-ı hümayun, sayeban ve kıyafetlerde; sarı 

ve açık mavi kıyafetlerde görülmektedir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır 

parçalarına, tahta, asker başlıkları, kemer gibi kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu 

renklerin yanında turuncu, kahverengi, pembe, gri ve beyaz renkler de parça parça 

dağıtılarak kullanılmıştır.                                              

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 41). Minyatürün orta 

kısmında padişah çadırının merkezde olduğu zeminde insanlar yatay ve çapraz bir 

düzlemde sıralanmışlardır. Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda 

yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey ve çapraz duruşu 

minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 
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topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

 

Çizim No 41: TSM H. 1523, 186 b,Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi çadırında oturmuş 

Mengli Giray Han’ı ağırlayan padişahın bulunduğu otağ-ı hümayundur. Eylem 

merkezi II. Bayezid’in resmedildiği yerdir. Bu durum,  padişahın ve çevresindeki 

devlet ekranının daha büyük resmedilmesi ve kompozisyon düzlemlerinin 

oluşturduğu etkiyle sağlanmıştır.  

Minyatürde özellikle çadır çevresindeki insan figürlerinin bakış yönlerinin 

merkezinde padişah vardır. Minyatür merkezine doğru fiziki yapılar büyütülerek 

padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Padişahın otağ-ı hümayunla bütünlük arz 

etmesi ve öyle resmedilmesi de eylem merkezini vurgulayan bir öğedir. 
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 Minyatürün eylem merkezinde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) vardır. Çadır 

ve çadır elemanları minyatürün yaklaşık üçte birlik bir oranını tutar (Bkz. Çizim No 

42).  

 

Çizim No 42: TSM H. 1523, 186 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı ve lacivert 

renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya  

şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005:43). Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) görülmemekte; ancak çadırın alt 

kısmında iç döşemeler resmedilmektedir. Nohudi renk üzerine kırmızı renkle çok sık 

çapraz çizgilerle taranmış geometrik bir desen bulunur.  

Tavan kısmının tezyinatında lacivert zemin üzerine altın bulut motifleri 

görülür. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde kırmızı zemin üzerinde 

bulut motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda 
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yapılmış ve tepe noktasına uzanan paftalar altın ile boyanarak düz bir şekilde 

resmedilmiştir.  

Otağ-ı hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmında kırmızı zemin üzerine altın madalyon paftası bulunur. Madalyon içinde 

siyah hatayi negatifleri görülür.  Köşebentlerde ise rumi desen ile ayrılan bölümler 

içinde negatif pençler görülür. Madalyon ve etekler arasındaki boşlukta yine kırmızı 

zemin üzerine negatif penç desenleri vardır. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde 

lacivert-yeşil renklerle boyanmıştır. Padişahın çadırının önünde genel kompozisyonu 

yatay düzlemde kesen bir halı görülür. Açık yeşil ara suyu içinde yeşil zemine 

uygulanan koyu yeşil serbest desenler vardır. Halının iç kısmında pembe üzerine 

kırmızı geometrik desenler görülmektedir.  

Minyatürde otağ-ı hümayun ve otağ-ı hümayun önündeki halıyı çevreleyen 

bir zokak bulunur. Zokak dikine dikdörtgenler şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Zemin 

rengi zokağın tümünde beyazdır. Zokağın dikdörtgen dilimlerinde herhangi bir 

tezyinat yoktur. Zokağın üst kısmı düzdür ve herhangi bir dendanlı desen yoktur. 

Minyatürün sol üst köşesinde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 36):  

 

Fotoğraf No 36: TSM H. 1523, 186 b, Minyatürdeki talik kesit 

 

İdüb şükrane takdimin iki şah 

Birine yüz bin ihsan itdü Allah 

Ki şükür nimet eyler nimeti piş 

Atasıyla geçinür şah u derviş 

Kırım Han lütfu şehden oldu hoşnud 
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Meta’ dostluktan eyledi sür 

Haydar oldu hubbu şaha dilden 

Muhabbetli riya can u gönülden  

Berkdi çün ol iki şahu zidar 
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Çizim No 43: TSM H. 1523, 186 b, Mengli Giray Han sefere katılmak üzere II. 

Bayezid huzurunda konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. 

Doğa Figürleri, 3. Çadır ve Çadır Elemanları. 
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7.11. TSM H. 1523, 187 a. No’lu Minyatür  

 

Fotoğraf No 37: Kırım Hanı Mengli Giray huzurdan çıktıktan sonra. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 187 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Mengli Giray Han’ın II. Bayezid’in huzurundan ayrıldıktan sonraki 

durumu anlatır. Minyatürde, II. Bayezid’in ile otağ-ı hümayun önünde yaptığı 

görüşmeden sonra huzurdan ayrılan Mengli Giray’ın devlet erkanı ve askeri birlikler 

tarafından uğurlanışı resmedilmektedir.  

Mengli Giray, I. Hacı Giray’ın altıncı oğludur. 1465-66’te ağabeyi Nûr 

Devlet Giray, babası I. Hacı Giray’ın ölümü üzerine Kırım Hanlığı tahtına geçti. 

Küçük kardeşi Mengli Giray, bunu kabul etmedi. Kabile beylerinin Fâtih Sultân 

Mehmed’e başvurarak yardım istemeleri üzerine Fâtih Sultan Mehmed, 880/1475-

76’de Gedik Ahmed Paşa komutasındaki kuvvetli deniz filosunu Kefe ve diğer sahil 

şehirleri üzerine gönderdi. Mengli Giray, Ceneviz gemilerinden birinde esirken Türk 

askerlerince kurtarıldı ve Osmanlı devleti namına Kefe’ye giden Gedik Ahmed Paşa 

tarafından hanlığa getirildi. I. Mengli Giray Han’ın Osmanlılarla yaptığı anlaşmadaki 

özel statüye göre Kırım Hanlığı, Osmanlı Devleti içinde en seçkin otonomiyi haiz 

birinci derecede tâbi devletlerden sayıldı.  

Mengli Giray, hanlıkta iç istikrarı sağladıktan sonra 889/1484-85’da II. 

Bâyezîd’in Akkerman seferine 50.000 Kırım süvarisi ile katılarak Kırım Hanlığını ilk 

defa Osmanlıların fütuhat harekâtına soktu. Kırım süvarileri Akkerman Kalesinin 

zaptında büyük katkı sağladığı için Osmanlı padişahı da I. Mengli Giray Han’a 

değerli hediyeler verdi. 920/1514-15'de ölen Mengli Giray Han, Bahçesaray’da 

yaptırdığı Zincirli Medrese’nin yanındaki türbesine gömüldü  (İsen, 2000: 81-90). 

 Minyatürün Mehmed Bey tarafından yapıldığı iddia edilmektedir (Anafarta, 

1969:X). Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir. 
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 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla üçe 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 44).  Kompozisyonun üçte birlik bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısmın yarısı mimari unsur ve çadıra; diğer yarısı ise 

misafirler, devlet erkânı ve askerlerin bulunduğu doğa zeminine ayrılmıştır.  

 

Çizim No 44: TSM H. 1523, 187 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında bir olayı 

hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı 

düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda 

boyanmış ve sade bırakılmıştır.  

Doğa alanına sadece küçük ot kümecikleri eklenmiştir. İnsan figürleri ve 

askeri unsurlarda daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle 

figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. Mimari unsurlarda da açık 

tonlar tercih edilmiştir. 

Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

Mengli Giray Han ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise bütün gelişmeleri izleyen 
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ve uğurlama törenine katılan devlet adamları ve askerler vardır. Minyatürde padişah 

figürü yoktur. Eylem merkezinde Mengli Giray olmasına rağmen eylem hiyerarşisini 

belirleyen kompozisyon düzeninde Osmanlı askerlerinin ve padişah çadırının diğer 

mimari unsurlara nispetle çok daha büyük çizilmesi, kendisi görülmese de devleti 

işaret eden sembolik unsurlarla  “padişah” merkezde hissettirilmektedir.  

Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık insan figürleri diğer 

kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan iki 

doğa katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu üç katmandan oluşur. Minyatürde eylem 

alanının belirtildiği üçte birlik bir doğa katmanı bulunur. Mimari figürlerin 

gerisindeki alandan itibaren gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak en alttaki 

tepecikler, ot kümeleri ve gökyüzünden başka bir figür bulunmaz.  

İnsan, doğa, mimari ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve 

çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik 

sağlanmıştır. 

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 45). Minyatürün alt 

kısmında insan kalabalığının merkezde olduğu zeminde insanlar yatay ve çapraz bir 

düzlemde sıralanmışlardır. Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları ve mimari 

unsurlar doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının 

dikey ve çapraz duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. 

Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona 

yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık yeşil renkte 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Sarayı temsil eden mimari 

unsurlarda açık ve pastel tonlar tercih edilmiştir. Zemin ile mimari unsurları ayırt 

etmek ve ön plana çıkarmak için arada koyu kahverengi bir zemin rengi 

kullanılmıştır. 

Padişah çadırı, koyu pembe ve kırmızı renklerdedir ki kırmızı renk ancak 

padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülmektedir. 
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Çizim No 45: TSM H. 1523, 187 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni. 

 

Kırmızı, ayrıca asker ve devlet adamı kıyafetlerinde görülmektedir. Yeşil 

renk zeminde, asker-devlet erkânı kıyafetlerinde ve çadırda; lacivert asker ve devlet 

adamı kıyafetlerinde; gri kubbelerde sarı ve açık mavi kıyafetlerde görülmektedir. 

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, asker başlıklarına 

dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında turuncu, kahverengi, pembe, ve beyaz renkler de 

parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                        

 Minyatürde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) oran olarak fazla bir yer işgal 

etmez (Bkz. Çizim No 46). Ancak orantısal olarak mukayese edildiğinde mimari 

yapılardan çok büyük yapılması padişah ve dolayısıyla devlet otoritesini temsil 

açısından önem arz etmektedir. Kompozisyon düzeninde bu husus dikkat çekici bir 

şekilde verilmiştir.  
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Çizim No 46: TSM H. 1523, 187 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Çadır, konik yapılı “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklinde değil düz 

yapılıdır. Pembe renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Etraf duvarları (Kanat, kerge, 

gergi) ve tavan kısmında herhangi bir görülmemektedir. Kanat ve tavanın birleşme 

noktasında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde 

sıralanmış kırmızı-yeşil dilimler şeklinde sıralanmış desenler bulunur. Çadırın 

“tünlük” denilen en tepe kısmı, düz formda yapılmış ve tepe noktasına uzanan 

paftalar altın ile boyanarak düz bir şekilde resmedilmiştir. Otağ-ı hümâyunun 

yanında sayebân veya zokak gibi bir çadır elmanı bulunmamaktadır.  

 

Minyatürün üst bölümünde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf  No 38 ): 

Felek ahd-i mücedde kıldı izhar 

Zamana reşk iderdi işbu hale 
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Ki sığmazdı mahalli ihtimale 

Kevakib mücmirimde sendin 

Yakup defetti değmek  

İlahi ta ola devr-i zamana 

Melaz ola budur ki miru hana 

Açulsun ruy-ı halka bab-ı devlet 

Makarru melce-i ehli saadet 

Müsahabet ve bila tağat layıka ve müvaneset ve mücaleset fayıkadan sonra tığ u 

kemer murassa zerrin ve esb mücevher raht virin cenab-ı ala hümayundan han 

kâmiline çekilüb imam-ı amimeden kamukar 

 

Fotoğraf No 38: TSM H. 1523, 187 a, Minyatürdeki talik kesit 
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Çizim 47: TSM H. 1523, 187 a, Kırım Hanı Mengli Giray huzurdan çıktıktan sonra 

konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. 

Mimari Unsurlar 4. Çadır.  
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7.12. TSM H. 1523, 201 a. No’lu Minyatür 

 

Fotoğraf No 39: Yavuz Sultan Selim’in cülusu. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının birinci cildinin 201 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Yavuz Sultan Selim’in cülusunu anlatır. Minyatürde, Yavuz Sultan 

Selim huzurunda resmi bir tören erkanı ve padişahın tahta geçiş sahnesi 

resmedilmektedir. Minyatürün Mehmed Bursevî tarafından yapıldığı iddia 

edilmektedir (Anafarta, 1969:X).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 48).   

 

Çizim No 48: TSM H. 1523, 201 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 
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Kompozisyonun küçük bir bölümü gökyüzüne; geri kalan kısmın yarısı 

padişah, çadır ve çadır elemanlarına; diğer yarısı ise devlet erkânı, askerler ve 

doğaya ayrılmıştır. Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında ve 

üst orda kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık insan 

figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan 

doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır.  

Doğa alanına sadece küçük ot kümecikleri eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır 

figürleri ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş 

böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

çadırında oturmuş kendisine edilen biatleri kabul eden padişah ve çevresindeki 

figürler, ikinci sırada ise bütün gelişmeleri izleyen ve devlet adamları ve askerler 

vardır. Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık insan figürleri diğer 

kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan doğa 

katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu iki katmandan oluşur. 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayunun dikey pozisyonda ve diğer 

çadırlara göre daha büyük çizilip padişahla özdeşleşmesi eylem hiyerarşisini 

destekleyen bir husustur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Alt kısma yakın, geniş doğa 

ve zemin katmanını yatay çizgisel düzlemde ikiye bölen bir halı figürü 

bulunmaktadır. Çadır figürünün gerisinde kalan tepe figürlerinden sonra ise gökyüzü 

başlar. Doğa figürleri olarak tepecik, ot kümeleri, ağaçlar ve gökyüzünden başka bir 

figür bulunmaz. İnsan, doğa ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve 

çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik 

sağlanmıştır. 
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Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık pembe renkte 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, koyu kırmızı 

renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, 

beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Bundan dolayı bu 

çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, halı üzerinde, asker kıyafetlerinde 

görülmektedir. Yeşil renk ağaçlarda ve kıyafetlerde, lacivert padişah çadırı ve 

kıyafetlerde; sarı halı, sayeban ve kıyafetlerde, açık mavi ise padişah çadırı, sayeban 

ve kıyafet parçalarında görülmektedir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır 

parçalarına, tahta, asker başlıkları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin 

yanında siyah, mavi, pembe ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.                                          

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 49). Minyatürün orta 

kısmında halı figürünün ikiye böldüğü zeminde insanlar yatay ve çapraz bir 

düzlemde sıralanmışlardır. Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda 

yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey duruşu minyatür 

kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı 

düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan 

kurtarmıştır. 

Minyatürde hikâye edilen olayın ana anlatım merkezi çadırında tahta oturmuş 

padişahın bulunduğu otağ-ı hümayundur. Eylem merkezi Yavuz Sultan Selim’in 

resmedildiği yerdir. Bu etki,  padişahın ve çevresindeki devlet ekranının daha büyük 

resmedilmesi ve kompozisyon düzlemlerinin oluşturduğu etkiyle sağlanmıştır.  

Minyatürde özellikle çadır çevresindeki insan figürlerinin bakış yönlerinin 

merkezinde padişah vardır. Minyatür merkezine doğru fiziki yapılar büyütülerek 

padişah figürü ön plana çıkarılmıştır. Padişahın otağ-ı hümayunla bütünlük arz 

etmesi ve öyle resmedilmesi de eylem merkezini vurgulayan bir öğedir. 
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Çizim No 49: TSM H. 1523, 201 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni 

 

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları neredeyse genel kompozisyonun yarısını 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 50). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı 

olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, 

vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43).  

Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ortadan iki yana atılarak katlanmış bir 

şekilde görülmekte, kımızı zemin üzerine bulut motifleri görülmektedir. Çadırın alt 

kısmında iç döşemeler resmedilmektedir. Pembe zemin üzerine dikine kare formunda 
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çizilmiş alanların içine geometrik desenler bulunur. Tavan kısmının tezyinatı kımızı 

zemin üzerine bulut motiflerinden oluşmaktadır.  

 

Çizim No 50: TSM H. 1523, 201 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde lacivert zemin üzerinde 

bulut suda yüzen ördek motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, 

kubbe formunda yapılmış ve kırmızı zemin üzerine bulut motifleri işlenerek 

resmedilmiştir. 

Otağ-ı hümâyunun sağ yanında büyük bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemin rengi pembedir.  Sayeban üzerinde zemini açık mavi madalyon 

paftası koyu mavi rumi motifleriyle işlenmiştir. Dendanlı köşebentlerde bordo rumi 

motifleri bulunur. Madalyon ve etekler arasındaki boşlukta ise herhangi bir desen 

yoktur. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde kırmızı-sarı renklerle boyanmıştır.  
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Padişahın çadırının önünde genel kompozisyonu yatay düzlemde kesen bir 

halı görülür. Bordo ara suyu zemini uygulanan altın çiçek desenleri vardır. Halının iç 

kısmında koyu sarı üzerine kırmızı rumi motifleriyle süslenmiş madalyonlar 

görülmektedir. Ara suyu ve madalyonlar arsında boşluklarda ise bulut motifleri 

bulunmaktadır. 

Minyatürde otağ-ı hümayun ve otağ-ı hümayun önündeki uzun halıyı 

çevreleyen bir zokak bulunur. Zokak, dikine dikdörtgenler şeklinde bölümlere 

ayrılmamış sade resmedilmiştir. Zemin rengi zokağın tümünde beyazdır. Zokağın üst 

kısmı düzdür ve herhangi bir dendanlı desen yoktur. 

Otağ-ı hümâyunun sol arkasında bir adet konik yapılı “yurt” tipi çadır 

bulunur. Arkadaki bu çadıra açık mavi renk hâkimdir. Tavan kısımlarında herhangi 

bir tezyinat yoktur. Tepe kuşağında sarı- kırmızı yatay çubuklu desen görülür.  

Minyatürün üst bölümünde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 40 ): Selim Han geçüb kıldı karar. 

 

Fotoğraf No 40: TSM H. 1523, 201 a, Minyatürdeki talik kesit 
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Çizim 51: TSM H. 1523, 201 a, Yavuz Sultan Selim’in cülusu konulu minyatürün 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadır ve Çadır 

Elemeları 
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7.13. TSM H.1524, 61 a. Nolu Minyatür  

 

Fotoğraf No 41: Sultan Süleyman Han’ın avda bir geyiğin boynundan oku geçirip 

karşı ağaca sapladığıdır. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 61 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın bir av sahnesini anlatır. Minyatürde, 

avlanan padişah ve onu izleyen hizmetkârların padişahı takip sahnesi 

resmedilmektedir. 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23,24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardır.(Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir.  

Minyatür, karşılıklı iki sayfa şeklinde yapılmıştır. Padişah, 60 b. sayfasında; 

çadırlar ise 61 a. sayfasında resmedilmiştir (Bkz. Fotoğraf No 42). Özellikle 

çadırların bulunduğu minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi 

açısından incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla 

ikiye ayrıldığını görmekteyiz.  Kompozisyonun üçte birlik bölümünün gökyüzüne; 

geri kalan kısım ise çadır ve çadır elemanlarıyla doğaya ayrılmıştır (Bkz. Çizim No 

52).  

Minyatürün üst kısmında bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki 

kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt 

zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa 

alanına küçük bir dere, yeşillik alan ve ağaç figürleri eklenmiştir. İnsan figürleri, 

çadır figürleri ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı 

oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 
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Fotoğraf No 42: TSM H.1524, 61 a, İki sayfa halinde minyatürün geneli 

 

Çizim No 52: TSM H.1524, 61 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 
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Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayun dikey pozisyonda ve diğer 

çadırlara göre daha büyük çizilip padişahla özdeşleşmiştir. 

Doğa katmanları üç yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra ise gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak tepecikler, ot 

kümeleri, ağaç, dere ve gökyüzü resmedilmiştir. İnsan, doğa ve çadır figürleri, 

minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle 

kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin yeşil, açık pembe ve açık 

turuncu renklerde boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun 

renklerin uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. 

Padişah çadırı, koyu kırmızı ve lacivert renktedir ki kırmızı renk ancak padişah 

çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil 

renk; çimenlik alanda, ağaç yapraklarında ve kıyafetlerde; lacivert, padişah çadırı, 

çadır parçalarında ve kıyafetlerde; sarı ağaç yapraklarında, jengârî ağaç gövdesi ve 

çadır parçalarında görülmektedir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır 

parçalarına, atların koşum takımlarına ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu 

renklerin yanında siyah, açık mavi, pembe ve beyaz renkler de parça parça 

dağıtılarak kullanılmıştır.                                        

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır. Minyatürün alt ve orta kısmında doğa 

figürlerinin böldüğü zeminde insanlar ve çadırlar yatay ve çapraz bir düzlemde 

sıralanmışlardır. Ayrıca insan gruplarının doğa katmanları doğrultusunda yatay ve 

çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır elemanlarının dikey duruşu minyatür 
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kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı 

düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eser kompozisyonun 

hareketlendirmiştir (Bkz. Çizim No 53). 

 

Çizim No 53: TSM H.1524, 61 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları neredeyse genel kompozisyonun yarısını 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 54). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı ve lacivert 

renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya 
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şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005: 43).  

 

Çizim No 54: TSM H.1524, 61 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ortadan iki yana atılarak katlanmış bir 

şekilde görülmekte, iç döşemede kımızı zemin üzerine iç içe girmiş damla 

formundaki motifler görülmektedir. Etraf duvarları lacivert zemin üzerine işlenmiş 

bulut motifleriyle süslenmiştir. Tavan kısmının tezyinatı da aynı şekilde lacivert 

zemin üzerine bulut motiflerinden oluşmaktadır. Kanat ve tavanın birleşme 

noktasında ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak 

kısmında çadır dilimleri içinde kırmızı zemin üzerinde bulut motifleri bulunur. 

Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış ve altın ile 

boyanmıştır. 
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Otağ-ı hümâyunun sağ üst yanında bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemin açık kahverengidir.  Sayeban üzerinde belirsiz hatayi motifleri 

bulunmaktadır. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde kırmızı-mavi renklerle 

boyanmıştır.   

Otağ-ı hümâyunun sol arkasında üç adet konik yapılı “yurt” tipi çadır bulunur 

(Bkz. Fotoğraf No 43). Arkadaki ilk çadırda beyaz renk hâkimdir. Etraf duvarları ve 

tepe kısımlarında herhangi bir tezyinat yoktur. İç döşemesinde altınla boyanmış 

madalyonlar bulunur. Madalyonlardaki tezyinat belirsizdir. Orta direk kırmızı 

renktedir ve altın küçük madalyonlarla süslüdür.  

Orta kuşakta sarı- kırmızı-yeşil renkte dikine dizilmiş karelerin yan yana 

dizilmesiyle oluşmuştur.  Tepe kuşağı altın ile boyanmış ve tezyinatsızdır. Ortadaki 

çadırın rengi jengârîdir. İç döşemesi pembedir. Orta kuşakları çizgi halinde kırmızı 

ve lacivert ile boyanmıştır. Orta direk kırmızı renktedir ve altın küçük madalyonlarla 

süslüdür. Tepe kuşağı altın ile boyanmış ve geometrik süslenmiştir. En gerideki 

çadırın rengi de beyazdır. Çadır tezyinatsızdır. Orta kuşağı altın-jengârî zikzak 

şeklinde süslenmiştir. 

Otağ-ı hümayunun sağ önünde de üç adet çadır bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 

No 44). Bu çadırlar da tek direkli konik yapılı yurt tipi çadırlarıdır. İlk çadırın etraf 

duvarları ve tepe kısmı pembedir. İç döşemesi jengârî renktedir. Çadırların üçünde de 

kanat ve tepe kısımlarında tezyinat yoktur. Ayrıca üçünün de tünlük kısımları düzdür 

ve altın ile boyanmıştır.  

İlk çadırın orta kuşağında yeşil-mavi renklerde yatay çubuk şeklinde desen 

görülür. Ortadaki çadır beyaz renktedir. Orta kuşağı kırmızı- açık mavi dikine 

dizilmiş karelerin yan yana dizilmesiyle oluşmuştur. En gerideki çadırın rengi açık 

kahverengidir. Orta kuşağı beyaz-yeşil zikzak şeklinde süslenmiştir. 

Otağ-ı hümayunun sağ önünde de üç adet çadır bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 

No 44). Bu çadırlar da tek direkli konik yapılı yurt tipi çadırlarıdır. İlk çadırın etraf 

duvarları ve tepe kısmı pembedir. İç döşemesi jengârî renktedir. Çadırların üçünde de 

kanat ve tepe kısımlarında tezyinat yoktur. Ayrıca üçünün de tünlük kısımları düzdür 

ve altın ile boyanmıştır.  

İlk çadırın orta kuşağında yeşil-mavi renklerde yatay çubuk şeklinde desen 

görülür. Ortadaki çadır beyaz renktedir. Orta kuşağı kırmızı- açık mavi dikine 
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dizilmiş karelerin yan yana dizilmesiyle oluşmuştur. En gerideki çadırın rengi açık 

kahverengidir. Orta kuşağı beyaz-yeşil zikzak şeklinde süslenmiştir. 

 

Fotoğraf No 43: TSM H.1524, 61 a, Otağ-ı hümayun ve sol arkasındaki çadırlar. 

 

Fotoğraf No 44: TSM H.1524, 61 a, Otağ-ı hümayunun sağındaki çadırlar 
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Çizim No 55: TSM H.1524, 61 a, Sultan Süleyman Han’ın avda bir geyiğin 

boynundan oku geçirip karşı ağaca sapladığıdır konulu minyatürün kompozisyon 

düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar, 4. Hayvan Figürleri. 
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7.14. TSM H.1524, 126 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 45: Şehzadeleriyle Sultan Mustafa düğününde vaki olan koşu tertibidir. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 126 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın bizzat izlediği bir düğün eğlencesini 

anlatır. Minyatürde, Sultan Mustafa’nın düğününde tertip edilen bir at yarışını 

izleyen padişah, şehzadeleri, hizmetkârları ve devlet görevlileri resmedilmektedir. 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardır (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Düğün vesilesiyle düzenlenen olayı anlatan minyatür, karşılıklı iki sayfa 

şeklinde yapılmıştır. Padişah, 126 a. sayfasında; devlet yetkilileri ve yarış atlarının 

bir kısmı ise 125 b. sayfasında resmedilmiştir (Bkz. Fotoğraf No 46).  

 

Fotoğraf No 46: TSM H.1524, 126 a, İki sayfa halinde minyatürün geneli 

 

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 
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oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir. 

Özellikle padişah çadırının bulunduğu minyatür, kompozisyon elemanlarının 

katman hiyerarşisi açısından incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü 

doğa formlarıyla ikiye ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 56).  Kompozisyonun 

çok az bir bölümü gökyüzüne; geri kalan kısım ise çadır ve çadır elemanlarıyla 

doğaya ayrılmıştır.  

 

Çizim No 56: TSM H.1524, 126 a, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Minyatürün üst kısmında bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki 

kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt 

zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa 
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alanında küçük ot kümeleri ve 125 b. sayfasının sol üst köşesindeki ağaçtan başka bir 

doğa figürü yoktur. İnsan figürleri, çadır figürleri ve askeri unsurlarda daha koyu 

tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön 

plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayun dikey ve yatay pozisyonda daha 

büyük çizilip padişahla özdeşleşmiştir. Doğa katmanları tek yer katmanı ve 

gökyüzünden oluşmaktadır.  

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır 

figürünün gerisinde kalan tepe figürlerinden sonra ise gökyüzü başlar. Doğa figürleri 

olarak tepecikler, ot kümeleri, ağaç ve gökyüzü resmedilmiştir. İnsan, doğa ve çadır 

figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve 

böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık lila renkte boyandığı 

görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, kırmızı ve yeşil renktedir 

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, atlarda ve kıyafetlerde görülmektedir. 

Yeşil renk; çadırda, ağaç yapraklarında ve kıyafetlerde; lacivert, sayebanda; sarı 

kıayfet ve atlarda görülmektedir. Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır 

parçalarına, atların koşum takımlarına ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu 

renklerin yanında siyah, açık mavi, terencu, kahverengi ve beyaz renkler de parça 

parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                       

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 57). Minyatürün alt ve 

orta kısmında at figürlerinin oluşturduğu yatay zeminler yoğunluktayken üst kısımda 

insanlar ve çadırlar yatay ve çapraz bir düzlemde sıralanmışlardır. Ayrıca insan 

gruplarının doğa katmanları doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve 
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çadır elemanlarının dikey,  yatay ve çapraz duruşu minyatür kompozisyonunda bir 

hareketlilik oluşturmuştur.  

 

Çizim No 57: TSM H.1524, 126 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

 

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halindedir. Minyatürde çadır ve 

çadır elemanları neredeyse genel kompozisyonun yarısını kaplamaktadır (Bkz. Çizim 

No 58).  Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır 

üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı ve jengârî renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. 

Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için 

kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43).  
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Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ortadan iki yana atılarak katlanmış bir 

şekilde görülmekte, iç döşemede kımızı zemin rengi kullanılmıştır ve tezyinat 

yoktur. Etraf duvarları yeşile yakın bir jengârî renktedir ve süsleme yoktur. Tavan 

kısmının da tezyinatı yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 

kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde 

kırmızı zemin üzerinde bulut motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe 

kısmı, kubbe formunda yapılmış ve altın ile boyanmıştır. Uç tepe noktasında birleşen 

paftalarda herhangi bir tezyinat görülmemektedir. 

 

Çizim No 58: TSM H.1524, 126 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Otağ-ı hümâyunun sağ üst yanında büyük bir sayebân bulunur. Sayebanın 

tavan kısmının zemini turuncu renktedir.  Sayeban tavanın ortasında altın ile 

boyanmış bir madalyon vardır. Madalyonda siyah negatif hatayi desenleri 
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görülmektedir. Köşebentlerde silik rumi desenleri bulunur. Sayebânın etekleri iç içe 

geçmiş tepelikler şeklinde açık-koyu mavi renklerle boyanmıştır.  

Otağ-ı hümâyunun önünde büyük bir halı bulunmaktadır. Halının zemin rengi 

turuncudur. Halının ara suyu yoktur. Üzerine birbirine çapraz şekilde sıralanmış 

negatif penç motifleri vardır (Bkz. Fotoğraf No 47). 

 

 

Fotoğraf No 47: TSM H.1524, 126 a, Padişah çadırı ve çadır elemanları 
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Çizim 59: TSM H.1524, 126 a, Şehzadeleriyle Sultan Mustafa düğününde vaki olan 

koşu tertibidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa 

Figürleri, 3. Çadırlar, 4. Hayvan Figürleri. 
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7.15. TSM H.1524, 168 b. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 48: Merhum Sultan Mustafa’nın emr-i Hakk’a itaatı ahvalidir. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 168 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehzade Mustafa’nın 

öldürülüşü anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman huzurunda resmi bir tören 

erkânı ve şehzade Mustafa’nın cansız bedeninin bir çadır altına yatırılma sahnesi 

resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hürrem Sultan ve bazı devlet 

adamlarının etkili olduğu elim şehzade Mustafa olayı vuku bulmuştur. 1553 yılında 

Amasya’daki büyük oğlu Mustafa hakkında artık kendisinin oğlu lehine tahttan 

çekilmesi gerektiği yolundaki şâyialar çıkmıştı. Yaşı kırka yaklaşmış olan 

Mustafa’nın da Selim’in veya Bayezid’in öne çıkarılmasını kabullenmediği açıktır.  

Etrafındakilerin telkiniyle babasının bir süredir hasta olduğu ve devleti 

yönetebilecek durumda bulunmadığı, dolayısıyla daha önce Yavuz Sultan Selim 

olayı gibi tahtı kendisine terketmesi gerektiği fikrindeydi. Bu durum, onu devre dışı 

bırakmak isteyen ve oğullarından birine taht yolunu açmak isteyen Hürrem Sultan ile 

Rüstem Paşa ekibinin işine geldi ve padişah oğlunu tamamen gözden çıkardı. Çok 

sevilen Mustafa’nın katli olayının ortaya çıkaracağı tepkilerin dengelenmesi için İran 

üzerine üçüncü bir seferin yapılması planlandı (Emecen, 2010: 62-74).  

18 Ramazan 960’ta (28 Ağustos 1553) İstanbul’dan ayrılan Kanûnî Sultan 

Süleyman öncelikle Mustafa’yı hedef aldı. Yol esnasında sürekli şekilde Mustafa 

aleyhtarlarının olumsuz propagandalarıyla çeşitli dedikodular kulağına geliyordu. 

Yanında hastalıklı oğlu Cihangir de vardı. 8 Eylül’de Yenişehir’e vardığında diğer 

oğlu Bayezid tarafından karşılandı. Ona Edirne muhafazası verildi, Bolvadin’de ise 

Selim ordugâha ulaşmıştı. 4 Ekim’de Konya Ereğlisi mevkiinde iken Şehzade 

Mustafa babasının yanına geldi, ertesi gün babasının huzuruna çıkmak için otağa 

girdiğinde karşısında cellâtları buldu (BOA, KK, nr. 1764, s. 11-12). Oğlunu idam 

ettiren Kanûnî Sultan Süleyman’ın buna zaman geçtikçe çok üzüldüğü ve pişmanlık 

duyduğu gerek Osmanlı gerekse Batı kaynaklarında açık şekilde belirtilir. Ayrıca bu 

hadise dolayısıyla bazı şairler tarafından (meselâ Taşlıcalı Yahyâ) ağır sözlerle 

eleştirildiği halde sesini çıkarmadı. Çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahyâ Efendi’nin 

bu mesele yüzünden onunla konuşmadığına dair menâkıbnâmelere konu olan bilgiler 

mevcuttur (Emecen, 2010:62-74). 
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 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23,24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır. Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını 

oluşturma ve mekânda konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma 

yönü ve birbiri ile bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir 

bütünü meydana getirmektedir.  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 60).  Kompozisyonun küçük bir bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısmın büyük bir bölümü padişah çadırı ve çadır elemanlarına; 

diğer kısmı ise devlet erkânı, askerler ve doğaya ayrılmıştır.  

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında ve üst orda 

kısımda bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir 

yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık 

tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa alanına sadece küçük ot kümecikleri 

eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır figürleri ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar 

tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna 

çıkmaları sağlanmıştır. 

Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde 

çadırında oturmuş padişah ve çevresindeki figürler, ikinci sırada ise bütün 

gelişmeleri izleyen ve devlet adamları ve askerler vardır. Minyatürdeki doğa 

figürleri, çadır figürleri ve dağınık insan figürleri diğer kompozisyon elemanlarını 
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oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan doğa katmanı ve gökyüzünün 

oluşturduğu iki katmandan oluşur. 

 

Çizim No 60: TSM H.1524, 168 b, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Padişah ve şehzade Mustafa figürünün, padişahın yakınındaki insan 

figürlerinin diğer figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan 

gruplarının daha küçük çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine 

göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir. Padişah ile birlikte minyatüre sağlı 

sollu olarak dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen 

kişinin daha büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayunun dikey 

pozisyonda ve diğer çadırlara göre daha büyük çizilip padişahla özdeşleşmesi eylem 

hiyerarşisini destekleyen bir husustur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra ise gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak tepecik, ot 
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kümeleri, ağaçlar ve gökyüzünden başka bir figür bulunmaz. İnsan, doğa ve çadır 

figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve 

böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık lila renkte boyandığı 

görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, lacivert ve kırmızı 

renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, 

beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Bundan dolayı bu 

çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, halı üzerinde, asker kıyafetlerinde 

görülmektedir. Yeşil renk ağaçlarda ve kıyafetlerde,  lacivert padişah çadırı ve 

kıyafetlerde; açık mavi padişah çadırı sayebanı, diğer çadırlarda ve kıyafet 

parçalarında, kavuniçi rengi otağ-ı hümayun önündeki halı ve bir çadırda, jengârî ise 

padişah çadırı ve diğer çadırlarda görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, padişah taburesine, 

asker başlıkları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında siyah, mor 

ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                             

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 61). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır 

elemanlarının dikey ve çapraz duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik 

oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle 

kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun üçte ikisini 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 62). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır.  

Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Lacivert ve kırmızı 

renk ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya 

şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005: 43). 
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Çizim No 61: TSM H.1524, 168 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

 

Padişah çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) ortadan iki yana 

atılarak katlanmış bir şekilde görülmekte, iç kısmında kımızı zemin üzerine damla 

formunda düzenlemiş paftalar içinde hatayi motifleri görülmektedir. Çadırın alt 

kısmında orta direk yeşil olarak resmedilmektedir. İç döşemelerin rengi ise yeşildir. 

Padişah çadırının etraf duvarlarında (Kanat, kerge, gergi) lacivert zemin üzerinde 

bulut motifleri vardır. Tavan kısmının tezyinatı lacivert zemin üzerine bulut 

motiflerinden oluşmaktadır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 

kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çadır dilimleri içinde 
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kırmızı zemin üzerinde bulut motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe 

kısmı, kubbe formunda yapılmış ve altın ile boyanmıştır.  

 

Çizim No 62: TSM H.1524, 168 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Otağ-ı hümâyunun sol yanında bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemin rengi açık mavidir.  Sayeban zeminindeki açık mavi madalyon 

paftası koyu mavi rumi motifleri ve penç negatifleriyle işlenmiştir. Dendanlı 

köşebentlerde ise yine koyu mavi rumi motifleri ve penç negatifleri bulunur. 

Madalyon ve etekler arasındaki boşlukta ise noktalama yapılmıştır. Sayebânın 

etekleri çubuk şeklinde kırmızı-kavuniçi renklerle boyanmıştır.  
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Padişahın çadırının önünde genel kompozisyonu yatay düzlemde kesen bir 

halı görülür. Halının iç kısmında kavuniçi renk üzerine kırmızı penç motifleri 

görülmektedir. Minyatürde otağ-ı hümayun ve otağ-ı hümayun önündeki uzun halıyı 

çevreleyen bir zokak bulunur. Zokak, dikine dikdörtgenler şeklinde bölümlere 

ayrılmamış sade resmedilmiştir. Zemin rengi zokağın tümünde beyazdır. Zokağın üst 

kısmı kare şeklinde dendanlı desen kaplıdır.  

Otağ-ı hümâyunun sol arkasında bir adet konik yapılı “yurt” tipi çadır 

bulunur. Tavan kısımlarında herhangi bir tezyinat yoktur. Rengi jengârîdir. Tepe 

kuşağında düz, desensiz altın renk görülür. Etraf duvarlarının rengi jengârîdir. İç 

döşemeleri kırmızı renktedir. Orta kuşak da üzerinde çapraz çizgilerin bulunduğu düz 

kırmızı renkle boyanmıştır. Otağ-ı hümayunun sağ arkasında ise iki çadır daha 

görülmektedir. Öndeki çadırın tavan ve etraf duvarları kavuniçi renktedir. İç 

döşemesi açık mavidir. Tepe kuşağı düz altındır. Orta kuşağı ise üzerinde çapraz 

çizgilerin bulunduğu kırmızı renktedir. Arkadaki çadırın tepe kısmı jengârî renktedir 

ve tezyinatsızdır. Tepe kuşağı düz altındır (Bkz. Fotoğraf No 49). 

 

 

Fotoğraf No 49: TSM H.1524, 168 b, Padişah çadırının arkasındaki çadırlar 

 

 Minyatrün önünde başka bir çadır görülmektedir. Çadır zokağın dışında 

resmedilmiştir (Bkz. Fotoğraf No 50). Altında şehzade Mustafa’nın cansız bedenin 

uzandığı bu çadırın tepe kısmın rengi açık mavidir. Tünlük kısmı düzdür ve tepe 

kuşağı düz kırmızı ile boyanmıştır. Orta kuşağı ise çubuk şeklinde jengârî-kırmızı 

renklerle boyanmıştır. Etraf duvarlarının rengi de açık mavidir ve iç döşemeleri 
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kırmızı ile boyanmıştır. Bu çadırın sol arkasında bir sayeban bulunur. Tavan kısmı 

koyu sarı renktedir. Etek kısımları ise çubuk şeklinde kırmızı-açık mavi renklerle 

boyanmıştır. 

 

Fotoğraf No 50: TSM H.1524, 168 b, Zokağın önündeki çadır. 
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Çizim No 63: TSM H.1524, 168 b, Merhum Sultan Mustafa’nın emr-i Hakk’a itaatı 

ahvalidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa 

Figürleri, 3. Çadırlar. 
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 7.16. TSM H.1524, 179 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 51: Zigetvar seferinde siyaset olunan Arslan Paşa ahvalidir 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 179 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Arslan Paşa’nın, Budin 

beylerbeyi iken bazı uygulamaları sebep gösterilerek öldürülüşü anlatır. Minyatürde, 

Kanuni Sultan Süleyman bulunmazken Arslan Paşa’nın cansız bedeninin bir 

minyatürün alt kısmında yatırılma sahnesi resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, başarıları sebebiyle Budin 

beylerbeyliğine kadar yükselen Arslan Paşa’nın bir müddet sonra idamı olayı vuku 

bulmuştur. 1566 yılında Zigetvar seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın 

yolculuğu esnasında Arslan Paşa, zamansız bir şekilde Palota’yı kuşatmıştır. Bu 

kuşatmanın sebebi padişahın nezdinde, bazı siyasi başarısızlık ve devlet damlarının 

yanlış yönlendirmeleri sonucu oluşan olumsuz algıyı kazanacağı bir zaferle bertaraf 

etmek istemesidir. Ancak sonuç istediği gibi olmaz ve Palota kalesini kimseden 

müsaade almadan başına buyruk şekilde kuşatan Arslan Paşa savaşı kaybettiği gibi 

Tata ve Vesprem (Veszprém) kalelerinin düşman eline geçmesine neden olur. Büyük 

bir sefer öncesi yaşanan bu bozgun ve kaybedilen önemli kaleler sebebiyle 3 Ağustos 

1566’da Otağ-ı Hümayun önünde boynu vurulur (Altaylı, 2006: 45).  

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  



204 
 

 

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 64).  Kompozisyonun yarıya yakın bir 

bölümü gökyüzüne; geri kalan kısmın bir bölümü padişah çadırı ve çadır 

elemanlarına; diğer kısmı ise devlet erkânı, askerler ve doğaya ayrılmıştır.  

 

Çizim No 64: TSM H.1524, 179 a, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında bir olayı 

hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni 

karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda 

boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa alanına ot kümecikleri, ağaçlar, çiçekler, taş 

grupları eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır figürleri, doğa figürleri ve askeri 
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unsurlarda daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle 

figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 

 Kompozisyon elemanlarının hiyerarşik düzeni incelendiğinde merkezde idam 

edilmiş Arslan Paşa, ikinci sırada ise bütün gelişmeleri izleyen ve devlet adamları ve 

askerler vardır. Minyatürdeki doğa figürleri, çadır figürleri ve dağınık insan figürleri 

diğer kompozisyon elemanlarını oluşturur. Kompozisyon, eylem zeminini oluşturan 

doğa katmanı ve gökyüzünün oluşturduğu iki katmandan oluşur. 

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra ise gökyüzü başlar. Doğa figürleri tepecikler, ot 

kümeleri, ağaçlar, taşlar, çiçekler ve gökyüzünden oluşmuştur. İnsan, doğa ve çadır 

figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve 

böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık mavi renkte 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Padişah çadırı, beyaz ve kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah 

çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında ve kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil 

renk ağaçlarda, çadırlarda ve kıyafetlerde,  lacivert padişah çadırı ve kıyafetlerde; 

açık mavi çadır ve kıyafet parçalarında görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, padişah çadırı 

direğine, asker başlıkları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında 

siyah, turuncu, kahverengi ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                     

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 65). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri, çadırların ve çadır 

elemanlarının dikey, yatay ve çapraz duruşu minyatür kompozisyonunda bir 

hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki 

dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 
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Çizim No 65: TSM H.1524, 179 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

 

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun küçük bir bölümünü 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 66). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Beyaz ve kırmızı renk 

ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Padişah çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) 

ortadan iki yana atılarak katlanmış bir şekilde görülmekte, iç kısmında kımızı zemin 

üzerine altın dendanlı bir madalyon motifi görülmektedir.  

Çadırın alt kısmında orta direk altın ile boyanmıştır. Padişah çadırının etraf 

duvarları (Kanat, kerge, gergi) beyazdır ve tezyinatsızdır. Tavan kısmının tezyinatı 

kırmızı zemin üzerine altın madalyon paftaların yatay dizilmesiyle oluşmaktadır. 
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Madalyonlar tezyinatsızdır. Kanat ve tavanın birleşme noktası pembe, lacivert ve 

açık mavi renklerde çubuklu çizgilerden oluşmaktadır. Tepenin uç kısmında Başkur 

(Tepe kuşağı, orken) denilen kırmızı zeminli kuşak kısmında belirsiz motifler 

bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış ve altın 

ile boyanmıştır.  

  

 

Çizim No 66: TSM H.1524, 179 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Otağ-ı hümâyunun sağ yanında bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemin rengi açık kırmızıdır. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde lacivert 

renkle boyanmıştır. Çubuk kısımların arasına beyaz iplik dolaşmıştır. Sayebanın 

gösterişli kırmızı uzun direkleri bulunur. Uçları altın mızrak şeklindedir. Otağ-ı 

hümayunun sağ tarafında bir halı bulunur. Halının kenar arasuyunda kızıl kahverengi 
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zemin üzerinde altın hatayi motifleri görülür. Halının iç kısmı pembe üzerine kırmızı 

rumilerle süslüdür.  

Otağ-ı hümâyunun sol arkasında bir adet “yurt” tipi üç çadır bulunur (Bkz. 

Fotoğraf No 52). En öndeki çdırın genel rengi yeşildir. Çadırın tavan kısmı iki kat 

şeklinedir. Üst kısmında tezyinat yoktur. Alt kısmında yarım madalyon paftalar 

görülür. Aradaki kuşakta kırmızı-lacivert kare biimli geometrik desenler görülür. 

Orta kuşakta ise uçları dendanlı kırmızı-mor çubuk şeklinde desenler bulunur. 

Tünlük kısmı kubbe şeklinedir ve sade altın boyalıdır, herhangi bir tezyinat yoktur.  

Ortadaki çadıra hâkim renk pembedir. Tünlük kısmı kubbe şeklinedir ve sade 

kırmızı boyalıdır Tepe kuşağında geometrik desenler görülür. Orta kuşakta beyaz 

zemin üzerinde dikine düz çizgiler bulunur. En gerideki çadırın rengi açık mavidir. 

Çadırda tezyinat yoktur. Tünlük kısmı kubbe şeklinedir ve sade mavi boyalıdır. Orta 

kuşakta pembe zemin üzerine çapraz kırmızıçizgilerle geometrik desen 

oluşturulmuştur. 

 

Fotoğraf No 52: TSM H.1524, 179 a, Padişah çadırının arkasındaki çadırlar. 
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Minyatürün üst bölümünde talik hattıyla şu ifadelere yer verilmiştir (Bkz. 

Fotoğraf No 53): 

Varır iken arz olundu bi keman 

Hakda delkuluk etmiş arslan 

Arslan paşa Budin’de ol mahal 

Miri miran idi şizli bedel 

Hile-i küffara fehmini ermedi 

Bir hisar aldırdı fırsat bulmadı 

Şah Gazi hışmedüb azleyledi 

Kıssası teftiş olunsun söyledi 

Künhün erüb suçun buldu lakin 

Urdurub boynunu katletti heman  

Nice anın gibi meşhur erleri 

Arslan hest güzer sürurları 

Suçlayub kalmazdı rahm kamukar 

Haklıyun belki virürdü karar 

 

Fotoğraf No 53: TSM H.1524, 179 a, Minyatürdeki talik kesit. 
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Çizim No 67: TSM H.1524, 179 a, Zigetvar seferinde siyaset olunan Arslan Paşa 

ahvalidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa 

Figürleri, 3. Çadırlar. 
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7.17. TSM H.1524, 257 b. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 54: Sultan Süleyman Han Budin’den Nice’e varıp şehrin varoşunu 

zapteddikten sonra kış mani olduğundan geri döndüğüdür. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 257 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Hayrettin Paşa 

komutasındaki ordunun Nice kalesini kuşatmasını anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan 

Süleyman bulunmazken Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki ordunun kuşatma 

sahnesi resmedilmektedir.  

Fransa Kralı Fransuva, 1542 ‘de Osmanlı yönetiminden denizden Habsburg 

hükümdarı Şarlken ile arasında arasındaki mücadelede yardım ister. Osmanlı 

donanması Barbaros Hayreddin Paşa komutasında 1543'te yola çıkar. Barbaros 

Hayreddin Paşa, birlikleriyle Marsilya'da Fransızlar'la bulşurur, ancak Fransa Kralı 

Türkler'i yardıma çağırdığı için Katolik dünyasının kendisine sırt döneceğinden 

korkar. İşi sürüncemede bırakarak hem Barbaros'u hem de Katolik âlemini tatmin 

etmek ister. Bu sebeple büyük bir harekâtla Şarlken'e taarruz yerine Nice kuşatmasını 

teklif eder. İki donanma Nice'ye doğru yola çıkar. Ancak kuşatma, hem Fransız 

donanmasının hazırlıksızlığı hem de kış bastırılmasından dolayı kaldırılır (Emecen, 

2010: 62-74). 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK. 252, s. 23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  
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Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa formlarıyla ikiye 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 68).  Kompozisyonun yarıya yakın bir 

bölümü gökyüzüne; geri kalan kısmın bir bölümü padişah çadırı ve çadır 

elemanlarına; diğer kısmı ise şehir ve şehir surlarına ayrılmıştır.  

 

Çizim No 68: TSM H.1524, 257 b, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt kısmında bir olayı 

hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni 

karşımıza çıkmaktadır. Zemin renkleriyle insan figürleri birbirleriyle ton farkı olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Çadır kümelerindeki ve şehir binalarındaki pastel ve koyu 

tonlar da ton farkıyla ön plana çıkarılmıştır. Doğa katmanları yer katmanı ve 

gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa 

katmanı bulunur. Doğa katmanını da çapraz şekilde ikiye bölen ve çadır kompleksini 
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çevreleyecek şekilde uzanan su figürü bulunur. Kuşatılan şehir binalarının arkasında 

küçük bir bölümd gökyüzü bulunur. İnsan, doğa, şehir ve çadır figürleri, minyatürün 

genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle 

kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık yeşil renkte 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, kırmızı 

renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, 

beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). Bundan dolayı bu 

çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında ve kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil 

renk zeminde, surlarda ve kıyafetlerde,  mavi padişah çadırı ve kıyafetlerde; pembe 

ve tonları surlarda, binalarda, sayebanda görülmektedir. Sütlü kahverengi çadır ve 

özellikle şehir binalarında, gri ise su figüründe kullanılmıştır.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın;, padişah çadırı ve çadır parçalarına, 

asker başlıkları, savaş silahları  ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin 

yanında siyah, turuncu, sarı, kahverengi, lacivert ve beyaz renkler de parça parça 

dağıtılarak kullanılmıştır.                                       

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 69). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri,  doğa unsurlarının 

yatay ve çapraz uzanışları, çadırların ve çadır elemanlarının dikey, yatay ve çapraz 

duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 

topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun yarıya yakın bir 

bölümünü kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 70). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah 

çadırı) vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk 

ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Padişah çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) 

kırmızı zemin üzerine bulut motifleriyle süslenmiştir. Tavan kısmının tezyinatı 

kırmızı zemin üzerine altın madalyon paftaların yan yana dizilmesiyle oluşmaktadır. 
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Madalyonlar tezyinatsızdır. Madalyonlar arasında serbest helezonlarla oluşmuş 

hatayi negatifleri bulunur. Tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen 

mavi zeminli kuşak kısmında ve orta kuşak kısmında çadır dilimleri içinde bulut 

motifleri bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış 

ve lacivert renkle boyanmış, altın çizgilerle paftalanmıştır. 

 

 

Çizim No 69: TSM H.1524, 257 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 
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Çizim No 70: TSM H.1524, 257 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Otağ-ı hümâyunun iki yanında da sayeban bulunur. Sağ yanındaki sayebanın 

tavan kısmının zemin rengi açık mavidir. Ortasında altın bir madalyon bulunur. 

Madalyondaki tezyinat belirsizdir. Aradaki boşluk kısmında rumi motifleri bulunur. 

Sayebânın etekleri iç içe karelerin dizilmesiyle oluşturulmuş ve sarı-kırmızı ve siyah 

renkle boyanmıştır. Diğer sayebanın zemini pembe renktedir ve rumi desenleriyle 

tezyinatlıdır. Madalyon ve köşebentleri altın boyalıdır ve tezyinatsızdır. Etekleri 

çubuk şeklinde kırmızı-gri renklerdedir.  

Otağ-ı hümâyunun gerisinde konik yapılı iki adet “yurt” tipi üç çadır 

bulunur(Bkz. Fotoğraf No 55). Soldaki çadırın genel rengi beyazdır. Çadırda tezyinat 

yoktur. Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen tepe ve orta kuşakta kırmızı zemin 

üzerine altın çarpı işaretleri arasına konulmuş noktalarla tezyinat yapılmıştır. Tünlük 
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kısmı düzdür. Sağ taraftaki çadırın genel rengi sütlü kahve rengindedir. 

Tezyinatsızdır. Tepe ve orta kuşakta ise kırmızı-beyaz çubuk şeklinde desenler 

bulunur. Tünlük kısmıdüzdür, ancak altın bir tepelik formu resmedilmiştir.  

Otağ-ı hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile 

çevrilidir. Zokağın üst kısmı kare biçimli dendanlıdır.  Zokağın önünde bir çadır ve 

sayebanı daha vardır. Çadıra hâkim renk açık turuncudur. Tünlük kısmı düzdür. 

Tavan ve etraf duvarlarında tezyinat yoktur. Tepe kuşağında ve orta kuşakta siyah 

zemin üzerinde altın bulut motifleri bulunur. Çadırın iç döşemeleri lila rengindedir. 

Dikine ince paftalarla ayrılmıştır. Paftaların içinde madalyon formu içinde rumi 

desenler görülmektedir.  

Çadırın sol yanında bulunan sayebanın madalyon ve köşebent leri altın 

boyalıdır. Ara boşlukları kırmızı renktedir. Sayebânın etekleri iç içe karelerin dikine 

dizilmesiyle oluşturulmuş ve sarı-beyaz-kırmızı ve siyah renkle boyanmıştır. 

 

Fotoğraf No 55: TSM H.1524, 257 b, Çadırların genel görünümü 
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Çizim No 71: TSM H.1524, 257 b, Sultan Süleyman Han Budin’den Nice’e varıp 

şehrin varoşunu zapteddikten sonra kış mani olduğundan geri döndüğüdür konulu 

minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Mimari 

Unsurlar, 4. Çadırlar. 
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7.18. TSM H.1524, 261 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 56: Sultan Süleyman Han Bağdat seferinde azim taşkın arkı at ile 

uğrayup geçtiğidir. 



220 
 

Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 261 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Bağdat seferini 

anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman’ın sefer yolculuğu esnasında 

askerleriyle birlikte taşkın bir sudan geçiş sahnesi resmedilmektedir.  

Irakeyn Seferi olarak bilinen Osmanlı-İran savaşı (1533-1535) Bağdat ile 

Bitlis meselesi, Şiî-Sünnî gerginliği ve Ulama Han’ın Osmanlı Devletine, Şeref 

Hanın Safevîlere ilticâsı olayları sebebiyle yapılmıştır. 11 Haziran 1534 Perşembe 

günü Kanuni Süleyman, bizzat Orduy-ı Hümâyûn ile İran üzerine yürümüştür. Safevî 

Şahı Tahmasb, elindeki güçlü ve inatçı Türkmen-süvari birliklerine rağmen, meydan 

savaşı vermeyerek, hep kaçmayı tercih etmiştir.  

Kanuni, çok kalabalık Osmanlı Ordusu ile Şah Tahmasbı takibe koyulmuştur. 

Şah Tahmasb, Osmanlılara karşı kaçarak bıktırma, yiyecek ve içecek sıkıntısı ile 

usandırma, kış ve tabiat şartları ile yıpratma, can ve mal kaybı ile yorma ve terk 

ettirme taktiğini, sefer boyunca devam ettirmiştir.1534 yılı Ekim ayının son 

haftasında, Kanuni, çekilen sıkıntı ve yaklaşan kış mevsiminden dolayı Bağdat’a 

çekilmeye karar vermiştir. 28 Kasım 1534de Veziriâzam İbrahim Paşa, önden 

herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın Bağdat’a girmiştir (Kılıç, 2011: 583-602).  

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s. 23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 



221 
 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun beş yer katmanı ve bir gökyüzü doğa 

formlarıyla altıya ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 72).  Kompozisyonun az 

bir bölümü gökyüzüne; geri kalan kısmın bir bölümü padişah çadırı ve çadır 

elemanlarına; diğer kısmı ise doğa unsurları, Kanuni ve ordusuna ayrılmıştır.  

 

Çizim No 72: TSM H.1524, 261 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt, orta ve sağ üst 

kısmında bir olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir 

yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. Zemin renkleriyle insan figürleri birbirleriyle ton 
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farkı olacak şekilde düzenlenmiştir. Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden 

oluşmaktadır. Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. 

Doğa katmanını da çapraz şekilde ikiye bölen geniş bir su figürü bulunur İnsan, doğa 

ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık turuncu, mavi, ve 

yeşil renklerde boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Minyatürde altı adet çadır görülmektedir. Bunlardan ikisi kırmızı ağırlıktadır 

ve yoğun tezyinatlıdır. Padişah çadırı, kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah 

çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Bundan dolayı bu çadırların, padişah çadırı (Otağ-ı 

hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında ve kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil 

renk üst zeminde ve kıyafetlerde,  mavi padişah çadırı, diğer çadırlar, su arkının iki 

tarafında ve kıyafetlerde,  gri ise su figüründe kullanılmıştır.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; padişah çadırı ve çadır parçalarına, asker 

başlıkları, savaş silahları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında 

siyah, turuncu, sarı, kahverengi, lacivert ve beyaz renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.  

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 73). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri,  doğa unsurlarının 

yatay ve çapraz uzanışları, çadırların ve çadır elemanlarının dikey, yatay ve çapraz 

duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 

topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

rutin bir akıştan kurtarmıştır.   

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” 

şeklindedir. Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun yaklaşık 

altıda birlik bir bölümünü kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 74).  Minyatürde bir zokak 

ile çevrelenmiş altı yurt çadırı vardır.                              
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Çizim No 73: TSM H.1524, 261 a,Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

 

En öndeki çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Tavan 

kısmın zemin rengi açık mavidir. Zemin üzerine beyaz yarım madalyonlar 

konulmuştur. Madalyonların içi beyaz hatayi negatifleri ile süslenmiştir. Orta kuşakta 

kırmızı ve turuncu kullanılmıştır. Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) 

kırmızı zemin üzerine altın penç motifleriyle süslenmiştir. İç döşemeler turuncu ve 

jengârî renkte iki katlıdır. 

İkinci sıradaki çadırın tavan kısmının zemin rengi jengârîdir. Bir köşesinde 

yarım madalyon pafta bulunur ve içinde rumi motifleri bulunur. Geri kalan boşlukta 

ise hatayi negatif helezonu görülmektedir. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir. Lacivert 
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zemin üzerine üçlü yarım madalyonlar içinde beyaz ve altın hatayi negatifleri vardır. 

Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) tezyinatı lacivert zemin üzerine 

uygulanmış beyaz rumi motifler arasında dolaşan altın hatayi motiflerinden oluşur. 

Orta kuşak düz pembe renktedir. 

 

Çizim No 74: TSM H.1524, 261 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Üçüncü sıradaki çadırın tavan kısmının zemin rengi kırmızıdır. Bir köşesinde 

yarım madalyon pafta bulunur ve içinde rumi motifleri bulunur. Geri kalan boşlukta 

ise hatayi negatif helezonu görülmektedir. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir. Lacivert 

zemin üzerine çizgisel paftalama yapılmıştır. Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, 

gergi) tezyinatı kırmızı zemin üzerine uygulanmış altın penç motiflerinden oluşur. 

Sarkmış bir şekilde görülen iç döşemede lacivert zemin üzerine altın pençler görülür.  

Orta kuşak düz açık mavi renktedir. 
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 Bu üç büyük çadırın arkasında sadece tavan kısımları görülen üç çadır daha 

vardır. Bunlardan en soldakinin tavan rengi nohutî renktedir, tezyinatsızdır. Tünlük 

kısmı kubbe şeklindedir ve açık pembe renk zemin üzerine çizgisel dilimlenmiştir. 

Ortadaki çadırın tavanı turuncu renktedir ve tezyinatsızdır. Tünlük kısmı kubbe 

şeklindedir ve altın zemin üzerine çizgisel dilimlenmiştir.  

En sağdaki çadırın tavanı kırmızı renktedir ve silik hatayi negatifleriyle 

sülenmiştir. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir ve pembe renk zemin üzerine çizgisel 

dilimlenmiştir. Bu çadır grubunun sağ yanında da bir sayeban bulunur. Sayebanın 

tavan kısmının zemini altındır. Aradaki boşluk kısmında siyah hatayi negatif 

motifleri bulunur. Sayebânın etekleri çubuk şeklinde kırmızı-siyah-beyaz 

renklerdedir. Otağ-ı hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile 

çevrilidir. Zokak, dikine dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  Zokağın 

üst kısmı kare biçimli dendanlıdır (Bkz. Fotoğraf No 57).   

 

Fotoğraf No 57: TSM H.1524, 261 a, Zokak ile çevrelenmiş çadırlar 
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Çizim No 75: TSM H.1524, 261 a, Sultan Süleyman Han Bağdat seferinde azim 

taşkın arkı at ile uğrayup geçtiğidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan 

Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Çadırlar, 4.Hayvan Figürleri. 
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7.19. TSM H.1524, 266 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 58: Sultan Süleyman Han, Tekrar Budin’e varıp bekler ki tayin 

olunupve şerayıh-ı İslam icra kılunup ve anda olan Erdil kralının oğlu anasıyla el 

öpüp yurt ve ocakları olan vilayet-i Erdil’e vardığıdır. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 266 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Budin seferini 

anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman’ın Budin’in fethinden sonra Erdel 

kralının eşi ve oğlunun huzura kabul ediliş sahnesi resmedilmektedir.  

Kânûnî Sultan Süleymân Han Budin’i, Mohaç meydan muhârebesinde Macar 

kralı II. Louis ile yaptığı mücadeleden zaferle ayrılması neticesinde fethetmişti. 

Kanuni, Budin’de Erdel asillerinden John Zapolya’yı Macar tahtına geçirdi. 

Sonrasında Kânûnî Sultan Süleymân, Arşidük Ferdinand’ın her fırsatını bulduğunda 

şehri kuşatması nedeniyle ordusu ile seferlere çıktı. Önce 3 Eylül 1529’da, 1532 

Nisan’ında ve son olarak da 1541 senesinde  Budin üzerine sefere çıkmıştır. Son 

sefer neticesinde Erdel kralının eşi ve oğlunun huzura kabul etmiştir (Emecen, 2010: 

62-74).  

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır. (Kazan, 2010:122) 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun dört yer katmanı ve bir gökyüzü katmanıyla 

beşe ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 76).  Kompozisyonun az bir bölümü 
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gökyüzüne; geri kalan kısmın bir bölümü padişah çadırı ve çadır elemanlarına; diğer 

kısmı ise doğa unsurları, Kanuni, halk, ziyaretçiler ve padişahın ordusuna ayrılmıştır.  

 

Çizim No 76: TSM H.1524, 266 a, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt ve orta kısmında bir 

olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni 

karşımıza çıkmaktadır. Zemin renkleriyle insan figürleri birbirleriyle ton farkı olacak 

şekilde düzenlenmiştir.  

Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Doğa katmanını da yatay bir 

şekilde ikiye bölen geniş bir su figürü bulunur İnsan, doğa ve çadır figürleri, 

minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle 

kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

 



230 
 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık turuncu, lila ve yeşil 

renklerde boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Minyatürde 

dört adet çadırve bunlara ait çadır elemanları görülmektedir. Bunlardan ikisi kırmızı 

ağırlıktadır ve yoğun tezyinatlıdır.  

Padişah çadırı, kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında 

veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005:43). Bundan dolayı bu çadırların, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu 

düşünülmektedir. Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, mimari unsurlarda ve 

kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil renk orta zeminde bir çadırda, mimari unsurlarda 

ve kıyafetlerde;  mavi padişah çadırı, diğer çadırlar, mimari unsurlar ve kıyafetlerde,  

gri ise su figüründe kullanılmıştır. Beyaz; zokak, mimari unsurlar, sarık ve asker 

başlıklarında görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; padişah çadırı ve diğer çadır parçalarına, 

tahta, asker başlıkları, savaş silahları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin 

yanında siyah, turuncu, sarı, lacivert renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                  

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 77). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri,  doğa unsurlarının 

yatay ve çapraz uzanışları, çadırların ve çadır elemanlarının dikey, yatay ve çapraz 

duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 

topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun yaklaşık dörtte birlik bir 

bölümünü kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 78).  Minyatürde bir zokak ile çevrelenmiş 

dört yurt çadırı vardır. 

En öndeki çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kubbe altın 

boyalıdır ve dikine çizgilerle paftalanmıştır. Çadırın önüne konulan tahta Kanuni 

Sultan Süleyman oturmuştur. Çadıra hâkim renk kırmızıdır. Kırmızı renk ancak 

padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda 

kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43).  
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Çizim77: TSM H.1524, 266 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

 

Bundan dolayı bu çadırların, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu 

düşünülmektedir. Tavan kısmın zemin rengi kırmızıdır. Zemin üzerine koyu kırmızı 

Rumiler arasında altın hatayi motifleri vardır. Tavan kısmı iki kat şeklindedir ve 

tezyinatları aynıdır. Orta kuşakta altın ve mavi renk kullanılmıştır. Tepe kuşakta ise 

altın ile lacivert renk kullanılmıştır. Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) 

kırmızı zemin üzerine belirsiz rumi motifleriyle süslenmiştir.  

İç döşemeleri açık mavi renktedir ve birbirine çapraz aralıklı pençlerle 

süslüdür. Otağ-ı Hümayun önüde büyük bir halı bulunur. Halının ara suyu altındır ve 
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üzerinde yarı helezonik çizgiler vardır. Halının iç kısmında kırmızı zemin üzerine 

altın hatayi negatifleri uygulanmıştır.  

Çadırların sol yanında bir sayeban bulunur. Sayebanın tavanı açık mor 

renklidir. Üzerinde rumi motifler arasında altın hatayi desenleri vardır. Etek kısımları 

çbuk şeklinde kırmızı-turuncu- altın renklerinden oluşmuştur. Ayrıca minyatürün en 

sol altında da bir sayeban bulunur.  Tvan kısmının zemin rengi açık mavidir. 

Madalyon ve köşebentlerinde lacivert rumi desenleri görülmektedir. Sayeban etekleri 

çubuk şeklinde beyaz-siyah renklerden oluşur. 

 

Çizim No 78: TSM H.1524, 266 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

İkinci sıradaki çadırın tavan ve etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi)  kısmının 

zemin rengi jengârîdir. Tavan ve etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) kısmının içinde 

negatif hatayi motifleri bulunur. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir, altın boyalıdır ve 
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tezyinatsızdır. Orta kuşak düz kırmızı ve açık mavi renktedir. Mavi kuşak üzerinde 

altın penç motifleri vardır. 

Üçüncü sıradaki çadırın tavan kısmının zemin rengi kırmızıdır ve zemin 

üzerinde altın hatayi negatifleri bulunur. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir. Altın 

zemin üzerine çizgisel paftalama yapılmıştır. Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, 

gergi) tezyinatı turuncu zemin üzerine uygulanmış rumi motifler arasında dolaşan 

altın hatayi motiflerinden oluşur. Orta kuşak düz açık mor renktedir. Tepe kuşağında 

düz altın kısımve turuncu zemin üzerine kırmızı penç motifleri bulunur.  

Bu üç büyük çadırın arkasında sadece tavan kısımı görülen bir çadır daha 

vardır. Bu çadırın tavan rengi mavidir, tezyinatsızdır. Tünlük kısmı kubbe 

şeklindedir ve altın zemin üzerine çizgisel dilimlenmiştir. Otağ-ı hümayun ve 

yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile çevrilidir. Zokak, dikine 

dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  Zokağın üst kısmı kare biçimli 

dendanlıdır (Bkz. Fotoğraf No 59).   

 

Fotoğraf No 59: TSM H.1524, 266 a, Zokak ile çevrelenmiş çadırlar 
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Çizim No 79: TSM H.1524, 266 a, Sultan Süleyman Han, Tekrar Budin’e varıp 

bekler ki tayin olunupve şerayıh-ı İslam icra kılunup ve anda olan Erdil kralının oğlu 

anasıyla el öpüp yurt ve ocakları olan vilayet-i Erdil’e vardığıdır konulu minyatürün 

kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3.Mimari Unsurlar, 4. 

Çadırlar. 
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7.20. TSM H.1524, 268 b. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 60: Sultan Süleyman Han varıp Estonya Belgrad hisarını bi nasrullahi 

Teâlâ fethettiğidir. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 268 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Belgrad seferini 

anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’ı fethi sonrası Türk 

askerinin sahnesi resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macar Kralı, Osmanlı Devleti’ne 

ödemesi gereken vergileri ödememiş ve kendisine gönderilen Osmanlı elçisini 

öldürmüştü. Şehrin stratejik önemiyle birleşen bu nedenlerle, Kanuni Sultan 

Süleyman Batı’ya ilk seferini düzenledi. Şehir, II. Murat, II. Mehmet (Fatih), II. 

Bayezit tarafından kuşatılmışsa da, fethedilememişti. 1521’de İstanbul’dan hareket 

eden Kânûnî Sultan Süleymân Han Balkanların en stratejik kentlerinden olan 

Belgrat’ı karadan ve Tuna nehrinden gönderilen güçlerle büyük bir mücadele sonucu 

fethetmiştir.  29 Ağustos 1521’de Belgrat Kalesi de teslim alınarak, 30 ağustos Cumâ 

günü, şehrin en büyük kilisesi câmiye çevrilip, Cumâ namazı kılınmıştır. Fetihten 

sonra şehir, Batı seferlerinde bir üs haline getirilmiştir (Emecen, 2010: 62-74).  

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun bir yer katmanı ve bir gökyüzü katmanıyla 
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ikiye ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 80).  Kompozisyonun az bir bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısmın büyük bir bölümü mimari unsurlara, çok az bir kısmın 

ise çadırlara ayrılmıştır.  

 

Çizim No 80: TSM H.1524, 268 b, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün genelinde bir olayı hikâye 

etme anlayışının merkezindeki insan figürünün dağınık bir şekilde yayılmış 

kompozisyon düzenini öne alan bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Zemin renkleriyle 

insan figürleri birbirleriyle ton farkı olacak şekilde düzenlenmiştir. Çadır 

kümelerindeki ve şehir binalarındaki pastel ve koyu tonlar da ton farkıyla ön plana 

çıkarılmıştır. Doğa katmanları yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. 

Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. İnsan, doğa ve 



238 
 

çadır figürleri ve mimari figürler minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz 

düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin açık yeşil renklerde 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Kırmızı, çadır elemanlarında, sancaklarda ve kıyafetlerde görülmektedir. 

Yeşil renk, arka genel zeminde ve mimari unsurlarda;  açık mavi, çadırlar ve mimari 

unsurlarda; lacivert çadırlar, kıyafetler ve bir bayrakta,  gri ise mimari unsurlarda 

kullanılmıştır. Beyaz; çadırlarda, sarık ve asker başlıklarında, pembe ise mimari 

unsurlarda görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, asker başlıkları, savaş 

silahları, mimari unsurlar ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında 

siyah, turuncu, sarı renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.                                          

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 81). Ayrıca insan 

gruplarının figürler doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri,  doğa unsurlarının 

yatay ve çapraz uzanışları, çadırların ve çadır elemanlarının dikey, yatay ve çapraz 

duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. Kalabalık insan 

topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eseri,  

rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Minyatürde on bir adet çadır görülmektedir. Çadırlar minyatürün özellikle alt 

ve üst tarafına dağıtılmıştır. Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel 

kompozisyonun yaklaşık dörtte birlik bir bölümünü kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 

82).  Minyatürde çadırlara ait yardımcı unsurlardan sadece bir adet sayeban vardır. 

Minyatürdeki çadırların tümü konik yapılı yurt tipi çadırdır ve tümünün tünlük kısmı 

düzdür. 

Minyatürün altında en soldaki çadırın tavan ve etraf duvarlarının rengi açık 

turuncudur ve çadır, tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana ayrılmıştır. İç döşemesi 

altın ile boyanmıştır. Orta kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-beyaz çapraz çubuk 

şeklindeki renklerle boyanmıştır. Bu çadırın sağındaki tavan ve etraf duvarlarının 

rengi beyazdır. 
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Çizim No 81: TSM H.1524, 268 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

 

Çadır etekleri iki yana ayrılmıştır. İç döşemesi turuncu renk ile boyanmıştır. 

Orta kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-mavi çapraz çubuk şeklindeki renklerle 

boyanmıştır. Üçüncü sıradaki çadırın tavan ve etraf duvarlarının rengi nohudî renktir 

ve çadır, tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana ayrılmıştır. İç döşemesi lila renk ile 

boyanmıştır. Orta kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-sarı çapraz çubuk şeklindeki renklerle 

boyanmıştır. Minyatürün en alt sağ köşesindeki çadırın tavan ve etraf duvarlarının 

rengi açık mavidir ve çadır, tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana ayrılmamış bütün 

halindedir. Orta kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-beyaz düz çubuk şeklindeki renklerle 

boyanmıştır. 
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Çizim No 82: TSM H.1524, 268 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Minyatürün en üst sol köşesindeki çadırın tavan ve etraf duvarlarının rengi 

açık mavidir ve çadır, tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana ayrılmamış bütün 

halindedir. Orta kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-mavi çapraz çubuk şeklindeki renklerle 

boyanmıştır.  

Bu çadırın arkasında bir sayeban bulunur. Sayebanın tavan kısmının zemin 

rengi sarıdır ve tavan tezyinatsızdır. Sayebanın etek kısımları çubuk şeklinde kırmızı-

lacivert renklerle boyanmıştır. Şehrin en üstündeki kale burcunun sol üst yanındaki 

ve sağ alt yanındaki çadırın tavan ve etraf duvarlarının rengi nohudî renktir ve 

çadırlar tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana ayrılmamış bütün halindedir. Orta 
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kuşak ve tepe kuşağı kırmızı-mavi ve kırmızı-sarı çapraz çubuk şeklindeki renklerle 

boyanmıştır. Bu çadırların gerisindeki beş çadırın tümünün tavan ve etraf 

duvarlarının rengi beyazdır ve çadırlar tezyinatsızdır. Çadır etekleri iki yana 

ayrılmamış bütün halindedir. Orta kuşak ve tepe kuşağı renkleri kırmızı-sarı ve 

kırmızı-sarı, kırmızı-lacivert, altın-gri, kırmızı-siyah ve kırmızı-lila çapraz çubuk 

şeklindeki renklerle boyanmıştır (Bkz. Fotoğraf No 61-62).   

 

 

Fotoğraf No 61: TSM H.1524, 268 b, Minyatürün alt kısmındaki çadırlar 

 

 

 

Fotoğraf No 62: TSM H.1524, 268 b, Minyatürün üst kısmındaki çadırlar 
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Çizim No 83: TSM H.1524, 268 b, Sultan Süleyman Han varıp Estonya Belgrad 

hisarını bi nasrullahi Teâlâ fethettiğidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 

1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3.Mimari Unsurlar, 4. Çadırlar. 
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7.21. TSM H.1524, 271 a. Nolu Minyatür 

 

Fotoğraf No 63: Sultan Süleyman Han, Elkas ile Tebriz’e varup andan gelüb Van 

kalasını feth idüp içinde olan Kızılbaşları azat itdükleridür. 



244 
 

Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 271 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Tebriz seferini 

anlatır. Minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman’ın Tebriz’in’in fethinden sonra Van’ı 

da ele geçirişi vebu savaşlar esnasında rakibi Şah Tahmasb’a yardım eden 

Kızılbaşları azat etmesi resmedilmektedir.  

Kanunî Sultan Süleyman'ın, Irakeyn seferinden sonra Avrupa ve Akdeniz’in 

hâkimiyeti ile meşguliyeti on iki yıl gibi uzun bir zaman almış bu durum Şah 

Tahmasb'in Gürcistan ve Sünnî Şirvan'a yönelik seferlerine ve bu şehirlerin 

hakimiyetine sebep olmuştur. Bu arada,  Şiîlik düşüncesinin Azerbaycan ve Irak-i 

Acem'de güçlü bir şekilde kurulduğu görülmektedir. İran şahı Tahmasb, ayrıca 

Anadolu'ya ajanlar (halife, daî) göndererek Türkmen aşiretlerini kışkırtmaya 

çalışmıştı. Ancak Şah'ın kardeşi Elkas Mirza, Safevîler'in Şirvan yöneticisi iken 

bağımsızlık ilan ettiği için kardeşi tarafindan takibata uğramıştı. Elkas Mirza, bu 

durum üzerine İstanbul'a gelip Osmanlı Pâdişahına sığınmıştır. Bu sebeplerden 

dolayı l548'de padişah Safeviler üzerine sefere çokmıştır. Kanunî Sultan Süleyman 

Tebriz'in fethinden sonra (24 Ağustos l548)'de Van'ı tekrar İranlıların elinden 

almıştır (Altundağ, 1966: 423-434). 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardı (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 
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bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir.  

Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun beş yer katmanı ve bir gökyüzü katmanıyla 

altıya ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 84).  Kompozisyonun az bir bölümü 

gökyüzüne; geri kalan kısmın bir bölümü padişah çadırı ve çadır elemanlarına; diğer 

kısmı ise doğa unsurları, Kanuni, ziyaretçiler ve padişahın ordusuna ayrılmıştır.  

 

  Çizim No 84: TSM H.1524, 271 a, Minyatürün katman hiyerarşisi 

 

Mekânlarla ilişkili olarak ise özellikle minyatürün alt ve orta kısmında bir 

olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki insan figürünü öne alan bir yapı düzeni 

karşımıza çıkmaktadır. Zemin renkleriyle insan figürleri birbirleriyle ton farkı olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Doğa katmanları yer katmanları ve gökyüzünden 

oluşmaktadır. Minyatürde eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. 
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doğa ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin mavi, açık mavi, sarı ve 

yeşil renklerde boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Minyatürde 

dört adet çadırve bunlara ait çadır elemanları görülmektedir.  

Kırmızı, padişah çadırı ve diğer çadır elemanlarında, sancaklarda ve 

kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil renk otağ-ı hümayun ve diğer çadırlarda bir zemin 

katmanında ve kıyafetlerde;  mavi padişah çadırı, zemin katmanları, mimari unsurlar 

ve kıyafetlerde,  gri ise mimari unsurlar ve silahlarda kullanılmıştır. Beyaz; zokak, 

mimari unsurlar, atlar, sarık ve asker başlıklarında görülmektedir. Sarı, bir yer 

katmanı ve kıyafetlerde kullanılmıştır.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; padişah çadırı ve diğer çadır parçalarına, 

tahta, asker başlıkları, savaş silahları ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin 

yanında siyah, turuncu, kahverengi, pembe renkler de parça parça dağıtılarak 

kullanılmıştır.                                          

 Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 85). Ayrıca insan 

gruplarının doğa figürleri doğrultusunda yatay ve çapraz dizilişleri,  doğa 

unsurlarının yatay ve çapraz uzanışları, çadırların ve çadır elemanlarının dikey, yatay 

ve çapraz duruşu minyatür kompozisyonunda bir hareketlilik oluşturmuştur. 

Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona 

yerleştirilmesi eseri,  rutin bir akıştan kurtarmıştır. 

Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun dörtte birlik bir 

bölümünden azını kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 86).   Minyatürde bir zokak ile 

çevrelenmiş dört yurt tipi çadır vardır. 

En öndeki çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Çadırın 

önüne konulan tahta Kanuni Sultan Süleyman oturmuştur. Çadıra hâkim renk 

yeşildir. Tavan kısmın zemin rengi yeşildir. Yeşil zemin üzerine altın rumiler 

arasında altın hatayi motifleri vardır. Tavan kısmı iki kat şeklindedir ve tezyinatları 

aynıdır. Tavanı ikiye bölen altın ince iki kuşak bulunur. Orta kuşakta altın, kırmızı ve 



247 
 

beyaz renk çubuklu boyama yapılmıştır. Çadırının etraf duvarları (Kanat, kerge, 

gergi) yeşil zemin üzerine altın rumiler arasında dolaşan altın hatayi motifleriyle 

süslenmiştir. Etraf duvarlarını bölen yatay ve dikey altın kuşaklar bulunur. İç 

döşemeleri açık mavi ve pembe renklerdedir ve serbest yapraklı dal motifleriyle 

süslüdür.  

Otağ-ı Hümayun önüde bir halı bulunur. Halının ara suyu altındır ve üzerinde 

rumi desenler vardır. Halının iç kısmında sarı zemin üzerine kırmızı penç negatifleri 

uygulanmıştır. Çadırların sol yanında bir sayeban bulunur. Sayebanın tavanı pembe 

renktedir. Üzerinde helezonik altın hatayi desenleri vardır. Ortada altın madalyon 

motifi vardır ve bu kısım tezyinatsızdır. Etek kısımları çubuk şeklinde mavi-yeşil,  

yeşil-pembe, mavi-pembe-beyaz renklerden oluşmuştur. 

 

Çizim No 85: TSM H.1524, 271 a, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 
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Çizim No 86: TSM H.1524, 271 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

İkinci sıradaki çadırın tavan kısmının rengi pembedir. Çadır, “yurt” tipi 

çadırdır ve tünlük kısmı lacivert kubbe şeklindedir. Tünlük kısmı tezyinatsızdır. Tepe 

kuşağı altındır. Etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi)  kısmının zemin rengi pembedir 

ve üzerine altın rumiler arasında altın hatayi motifleri vardır. İç döşemeleri kırmızı 

renktedir ve bir kısmında altın kareli taramalar bulunur. Orta kuşak nohudî renktedir 

ve üzerinde yatay “s” motifleri vardır. 

Üçüncü sıradaki çadırın tavan ve etraf duvarları (Kanat, kerge, gergi) 

kısmının zemin rengi yeşildir ve zemin üzerinde altın rumiler arasında dolaşan hatayi 

negatifleri bulunur. Tünlük kısmı kubbe şeklindedir ve yeşil zemin üzerine altın 

rumiler arasında dolaşan hatayi negatifleri uygulanmıştır. Orta ve tepe kuşak altındır 

ve üzerinde yatay “s” motifleri vardır.  

Etraf duvarları iki yana açılmıştır. İç döşemeleri lacivert ve sarı renklerdedir. 

Bu üç büyük çadırın arkasında sadece tavan kısımı görülen bir çadır daha vardır. Bu 

çadırın tünlük kısmı kubbe şeklindedir ve nohudî renktedir, tezyinatsızdır. Otağ-ı 

hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile çevrilidir (Bkz. 
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Fotoğraf No 64). Zokak, dikine dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  

Zokağın üst kısmı kare biçimli dendanlıdır.  

  

 

Fotoğraf No 64: TSM H.1524, 271 a, Zokak ile çevrelenmiş çadırlar 
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Çizim No 87: TSM H.1524, 271 a, Sultan Süleyman Han, Elkas ile Tebriz’e varup 

andan gelüb Van kalasını feth idüp içinde olan Kızılbaşları azat itdükleridür konulu 

minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3.Mimari 

Unsurlar, 4. Çadırlar,  5.Hayvan Figürleri. 
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7.22. TSM H.1524, 277 b. Nolu Minyatür  

 

Fotoğraf No 65: Sultan Süleyman Han bizzat varup Zigetvar’ı ihata ittüğüdür. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 277 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar seferini anlatır. Minyatürde, 

sefere bizzat katılan padişahın ordusuyla şehri kuşatma sahnesi resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman 1565’te Malta kuşatmasından bir sonuç 

alınmamasında dolayı tekrar savaş durumuna geldiği Almanya üzerine sefere çıktı. 1 

mayıs 1566’da Macaristan’ın kuzeyinde Almanlar’ın elinde bulunan ve çok önemli 

stratejiye sahip olan Zigetvar kalesini fethetmek için yola çıktı. Zigetvar kalesi, 5 

Ağustos’ta kuşatıldı. Kanuni Sultan Süleyman, çevresindekilerin uyarılarına rağmen 

ordusunu bizzat teftiş etti ve hastalığının şiddetlenmesine rağmen kuşatmayı titizlikle 

takip etti. Zigetvar kalesi 2 Eylül’de dış kale düşürülmüştür. Kanuni Sultan 

Süleyman 6 Eylül 1566 gecesi 71 yaşında öldü. Padişahın ölümü fetih gerçekleşip 

ordu İstanbul’a dönünceye kadar askerden saklanmıştır (Emecen, 2010: 62-74). 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardır (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir. 

 Minyatür, karşılıklı iki sayfa şeklinde yapılmıştır. Otağ-ı Hümayun, 277 b. 

sayfasında; Osmanlı ordusu ise 278 a. sayfasında resmedilmiştir (Bkz. Fotoğraf No 

66).  
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Fotoğraf No 66: TSM H.1524, 277 b, İki sayfa halinde minyatürün geneli. 

 

Özellikle çadırların bulunduğu minyatür, kompozisyon elemanlarının katman 

hiyerarşisi açısından incelendiğinde, genel kompozisyonun yer ve gökyüzü doğa 

formlarıyla ikiye ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 88).  Kompozisyonun çok 

az bir bölümünün gökyüzüne; geri kalan kısım ise çadır ve çadır elemanlarıyla 

doğaya ayrılmıştır.  

Minyatürün genelinde ve özellikle 278 a. sayfasında olayı hikâye etme 

anlayışının merkezindeki kalabalık insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza 

çıkmaktadır. En alt zemini oluşturan doğa alanı daha açık tonlarda boyanmış ve sade 

bırakılmıştır.  

Doğa alanına küçük taş toplulukları, yeşillik alan, Zigetvar kalesini 

çevreleyen su birikintisi ve ağaç figürleri eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır figürleri 

ve askeri unsurlarda daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş 

böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 



254 
 

 

Çizim No 88: TSM H.1524, 277 b, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Padişah figürünün, padişahın yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden 

daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha küçük 

çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir (Bkz. Fotoğraf No 67). Padişah ile birlikte minyatüre 

sağlı sollu olarak dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak 

istenen kişinin daha büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayun dikey 

pozisyonda ve diğer çadırlara göre daha büyük çizilip padişahla özdeşleşmiştir. 

Doğa katmanları iki yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra Zigetvar kalesini çevreleyen su birikintisi bulunur. Bu 

katmandan sonra gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak tepecikler, ot ve taş kümeleri, 

ağaç, su birikintisi ve gökyüzü resmedilmiştir. İnsan, doğa ve çadır figürleri, 
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minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış ve böylelikle 

kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin yeşil renkle boyandığı 

görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak figürlerin ön 

plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Padişah çadırı, kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında 

veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005:43). Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu 

düşünülmektedir. Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, sancaklarda ve 

kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil renk; çimenlik zemin alanında, ağaç yapraklarında 

ve kıyafetlerde; lacivert, çadır parçalarında ve kıyafetlerde; sarı kıyafetlerde 

görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, atların koşum 

takımlarına, asker başlıklarına ve kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin 

yanında siyah, açık mavi, kahverengi, turuncu ve beyaz renkler de parça parça 

dağıtılarak kullanılmıştır.  

                                            

Fotoğraf No 67: TSM H.1524, 277 b, Sefere bizzat katılan padişah. 

 

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 89). Minyatürün alt ve 

orta kısmında doğa figürlerinin böldüğü zeminde insanlar ve çadırlar yatay ve çapraz 
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bir düzlemde sıralanmışlardır. Kalabalık insan topluluğunun farklı düzlemlerdeki 

dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eser kompozisyonun hareketlendirmiştir. 

 

Çizim No 89: TSM H.1524, 277 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni 

  

Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları neredeyse genel kompozisyonun dörtte biririni 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 90).  Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı 

olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya  şeyhü’l-İslam, 

vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). Tavan ve 

etraf duvarları kısmının tezyinatı kırmızı zemin üzerine madalyon motiflerinden yan 
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yana ve birbirine çapraz gelecek şekilde dizilmesiyle oluşmaktadır. Madalyonlar 

altın çizgi ile belirtilmiştir ve içleri tazyinatsızdır. Kanat ve tavanın birleşme 

noktasında ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak 

kısmında çadır dilimleri içinde altın bazeme bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en 

tepe kısmı, kubbe formunda yapılmış ve altın ile boyanmıştır. 

 

Çizim No 90: TSM H.1524, 277 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı 

 

Otağ-ı hümâyunun sol yanında büyük bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemini açık mavidir. Sayeban üzerinde helezonik hatayi motifleri 

bulunmaktadır. Sayebanın madalyon ve köşebentleri altın zemin üzerine rumi ve 

hatayi negatifleri ile tezyinatlıdır. Sayebânın etekleri dikine yerleştirilmiş şekilde 

bulunan kırmızı-mavi-beyaz renkte karelerden oluşmaktadır.  
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Otağ-ı hümâyunun sol arkasında iki adet konik yapılı “yurt” tipi çadır bulunur 

(Bkz. Fotoğraf No 68). Sayebanın arkasındaki çadıra beyaz renk hâkimdir. Etraf 

duvarları ve tepe kısımlarında herhangi bir tezyinat yoktur. Tepe kuşağı çubuk 

şeklinde kırmızı-pembe renklerle çapraz boyanmıştır. Tepe kuşağının üzerinde altın 

ile boyanmış tepelik bulunur. Padişah çadırının solundaki çadırın rengi nohudî 

renktir. Tavan ve etraf duvarları nohudî renktedir ve tezyinatsızdır. Kanat ve tavanın 

birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen 

kuşak kısmında çubuk şeklinde kırmızı-pembe boyalı yatay çizgisel motif bulunur. 

 

Fotoğraf No 68: TSM H.1524, 277 b, Otağ-ı hümayun ve çevresindeki çadırlar, 

sayebanlar. 

 

Otağ-ı hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile 

çevrilidir. Zokak, dikine dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  Zokağın 

üst kısmı kare biçimli dendanlıdır. Zokağın dışında bir adet çadır bulunmaktadır. Bu 

çadır da tek direkli konik yapılı yurt tipi çadırdır. Etraf duvarları ve tepe kısmı 

turuncu renktedir. Çadırın kanatları iki yana açıktır. İç döşemesi mor renktedir. 

Çadırın kanat ve tepe kısımlarında tezyinat yoktur ve tünlük kısmı düzdür ve altın ile 

boyanmıştır. Tavan ve etraf duvarları nohudî renktedir ve tezyinatsızdır. Kanat ve 
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tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) 

denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde siyah-beyaz boyalı yatay çizgisel motif 

bulunur. Bu çadırın sağ yanında küçük bir sayeban bulunur Sayebanın tavan zemini 

altın ile boyalıdır ve helezonik hatayi negatifleri ile tezyinatlıdır. Sayebânın etekleri 

ise dikine yerleştirilmiş şekilde bulunan kırmızı-siyah-beyaz renkte karelerden 

oluşmaktadır. 
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Çizim No 91: TSM H.1524, 277 b, Sultan Süleyman Han bizzat varup Zigetvar’ı 

ihata ittüğüdür konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. Doğa 

Figürleri, 3.Mimari Unsurlar, 4. Çadırlar,  5.Hayvan Figürleri. 
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7.23. TSM H.1524, 279 b. Nolu Minyatür  

 

 Fotoğraf No 69: Sultan Süleyman Han tâbe serâhu, Zigetvar’da intkal itdüğü gibi 

ihfa olunup kemakân divan-ı hümayunda mesalih-i müslimin görüldüğü ahvalidir. 
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 279 b. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar seferi sonrasını anlatır. 

Minyatürde, sefere bizzat katılan padişahın ölümünün ardından divanın halkın 

işlerini yürütmesi sahnesi resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman 1565’te Malta kuşatmasından bir sonuç 

alınmamasında dolayı tekrar savaş durumuna geldiği Almanya üzerine sefere çıktı. 1 

mayıs 1566’da Macaristan’ın kuzeyinde Almanlar’ın elinde bulunan ve çok önemli 

stratejiye sahip olan Zigetvar kalesini fethetmek için yola çıktı. Zigetvar kalesi, 5 

Ağustos’ta kuşatıldı. Kanuni Sultan Süleyman, çevresindekilerin uyarılarına rağmen 

ordusunu bizzat teftiş etti ve hastalığının şiddetlenmesine rağmen kuşatmayı titizlikle 

takip etti. Zigetvar kalesi 2 Eylül’de dış kale düşürülmüştür.  

Kanuni Sultan Süleyman 6 Eylül 1566 gecesi 71 yaşında öldü. Padişahın 

ölümü Belgrad’da Sultan Selim kendilerini karşılayıncaya kadar askerden 

saklanmıştır. Bir infiale sebep olmaması sebebiyle hem savaşın gidişatında hem 

fetihten sonra devlet erkânı durumu padişah yaşıyormuş gibi idare etmiştir (Emecen, 

2010: 62-74). 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardır (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir. 
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 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun dört yer ve bir gökyüzü doğa formlarıyla beşe 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 92). Kompozisyonun çok az bir bölümünün 

gökyüzüne; geri kalan kısım ise çadır ve çadır elemanlarıyla doğaya ayrılmıştır.  

 

Çizim No 92: TSM H.1524, 279 b, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Minyatürün genelinde olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık 

insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini 

oluşturan doğa alanları daha açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa 

alanına küçük tepecikler,  Zigetvar kalesini çevreleyen su birikintisi ve küçük ot 

kümeleri eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır figürleri ve askeri unsurlarda daha koyu 

tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa üzerinde ön 

plâna çıkmaları sağlanmıştır. 
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Padişah figürünün minyatürde olmadığı görülmektedir. Padişahı temsilen 

yakınındaki insan figürlerinin diğer figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, buna 

nispetle diğer insan gruplarının daha küçük çizilmesi figür boyutlarının konunun 

eylem hiyerarşisine göre şekillendiği konusunda fikir vermektedir.  

Padişahı temsil eden devlet adamlarıyla birlikte minyatüre sağlı sollu olarak 

dağıtılmış insan figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha 

büyük resmedildiği anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayun dikey pozisyonda ve diğer 

çadırlara göre daha büyük çizilip padişahın konumuyla özdeşleşmiştir. 

Doğa katmanları dört yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra tepe katmanları ve Zigetvar kalesini çevreleyen su 

birikintisi bulunur. Bu katmandan sonra gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak 

tepecikler, ot ve taş kümeleri, su birikintisi ve gökyüzü resmedilmiştir. İnsan, doğa 

ve çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

sıralanmış ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin mavi, pembe, yeşil 

renklerle boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin 

uygulanarak figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir. Padişah çadırı, 

kırmızı ve yeşil renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-

İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005:43). 

Bundan dolayı bu çadırın, padişah çadırı (Otağ-ı hümâyun) olduğu düşünülmektedir.  

Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında, mızraklarda, mimari unsurlarda ve 

kıyafetlerde görülmektedir. Yeşil renk; padişah çadırı, diğer çadırlar, çadır elmanları, 

çimenlik zemin alanında ve kıyafetlerde; mavi, zemin renginde, mimari unsurlarda 

ve kıyafetlerde; sarı çadırlarda, kıyafetlerde, mimari unsurlarda, top ve fıçılarda; 

lacivert kıyafetlerde görülmektedir.  

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, asker başlıklarına ve 

kıyafet parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında siyah, kahverengi, turuncu ve 

beyaz renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.  
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Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 93). Minyatürün alt, orta 

ve üst kısmında doğa figürlerinin böldüğü zeminde insanlar ve çadırlar yatay ve 

çapraz bir düzlemde sıralanmışlardır. Kalabalık insan topluluğunun farklı 

düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eser kompozisyonun 

hareketlendirmiştir. 

 

Çizim No 93: TSM H.1524, 279 b, Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde kompozisyon 

düzeni. 

  

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun dörtte biririni 
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kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 94). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı ve yeşil 

renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya 

şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005: 43).  

 

Çizim No 94: TSM H.1524, 279 b, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Tavan ve etraf duvarları kısmının tezyinatı yeşil zemin üzerine madalyon 

motiflerinden yan yana dizilmesiyle oluşmaktadır. Madalyonlar altın ile belirtilmiştir 

ve içleri tazyinatsızdır. Aradaki boşluk kısımlarda yeşil zemin üzerinde helezon 

halinde altın hatayi motifleri bulunur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında altın 

bezemeli çizgisel kuşak bulunur. Tünlük kısmında lacivert, orta kuşak kısmında lila 
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renk düz kuşaklar bulunur. Çadırın “tünlük” denilen en tepe kısmı, kubbe formunda 

yapılmış yeşil zemin üzerinde helezon halinde altın hatayi motifleri ile süslenmiştir. 

Çadırın orta direği yeşildir. Etraf duvarları iki yana açılmıştır. İç döşemesinin zemin 

rengi kırmızıdır. Kırmızı zemin üzerine helezon halinde altın hatayi motifleri 

uygulanmıştır. 

Otağ-ı hümâyunun sol yanında bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemini altındır ve tezyinatsızdır.  Sayebanın madalyon ve köşebentleri 

beyaz zemin üzerine altın rumi motifleri ile tezyinatlıdır. Sayebânın etekleri çubuk 

şeklinde kırmızı-altın renkte motiflerden oluşmaktadır.  

Otağ-ı hümâyunun önünde büyük bir halı bulunmaktadır. Halının ara suyu ve 

iç kısmının zemini altın boyalıdır. Ara suyunda üç iplik rumi motifleri görülmektedir. 

İç kısımda ise siyah helezonik hatayi motifleri görülmektedir. 

Halının sol üstünde yine büyük bir sayeban bulunmaktadır. Sayebanın tavan 

kısmının zemini yeşildir ve tezyinatsızdır.  Sayebanın madalyon ve köşebentleri altın 

zemin üzerine siyah rumi motifleri ile tezyinatlıdır. Sayebânın etekleri çubuk 

şeklinde kırmızı-beyaz renkte motiflerden oluşmaktadır. Bu büyük sayebanın 

solunda ise bir sayeban daha bulunur. Sayebanın tavan kısmının zemini kırmızı 

renktedir ve tezyinatı belirsizdir.  Sayebânın etekleri çubuk şeklinde sarı-beyaz 

renkte motiflerden oluşmaktadır.  

Otağ-ı hümâyunun arkasında dört adet tünlük kısmı kubbeli “yurt” tipi çadır 

bulunur. İlk çadıra yeşil renk hâkimdir. Etraf duvarları ve tepe kısımlarında yeşil 

zemin üzerine altın rumi motif uygulanmıştır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında 

ve tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında altın 

bezemeli çizgisel kuşak bulunur.  Etraf duvarları yukarıya katlanmıştır ve altından iç 

döşemeleri görülmektedir. İç döşemelerin zemin rengi kırmızıdır ve üzerinde altın 

kareli çizgiler vardır.  

İkinci sıradaki çadıra sarı renk hâkimdir. Etraf duvarları ve tepe kısmında 

tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur 

(Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında altın bezemeli çizgisel kuşak bulunur. 

Üçüncü sıradaki çadırın etraf duvarları ve tepe kısmının zemin rengi kırmızıdır. 

Çadırın genelinde kırmızı zemin üzerine altın hatayi motifleri uygulanmıştır. Etraf 

duvarları ve tepe kısmında tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 
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tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında altın 

bezemeli çizgisel kuşak bulunur.  

En gerideki çadırın sadece tavan kısmı görülmektedir. Çadıra nohudî renk 

hâkimdir ve çadır tezyinatsızdır. Tepenin uç kısmında başkur (Tepe kuşağı, orken) 

denilen kuşak kısmında altın bezemeli çizgisel kuşak bulunur.  

Otağ-ı hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile 

çevrilidir. Zokak, dikine dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  Zokağın 

üst kısmı kare biçimli dendanlıdır (Bkz. Fotoğraf No 70). 

 

 

Fotoğraf No 70: TSM H.1524, 279 b, Çadır ve çadır elmanlarının genel görünümü. 
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Çizim No 95: TSM H.1524, 279 b, Sultan Süleyman Han tâbe serâhu, Zigetvar’da 

intikal itdüğü gibi ihfa olunup kemakân divan-ı hümayunda mesalih-i müslimin 

görüldüğü ahvalidir konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan Figürleri, 2. 

Doğa Figürleri, 3.Mimari Unsurlar, 4. Çadırlar,  5.Hayvan Figürleri. 
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7.24. TSM H.1524, 294 a. Nolu Minyatür  

 

Fotoğraf No 71: Sultan Süleyman Han tâbe serâhunun (Allah kabrini nurlandırsın) 

tabut-ı pürnurları araba ile Belgrad’a erişdükte Sultan Selim Han üzerine varup hayır 

dua ile…  
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Minyatür, “Hünername” adlı el yazmasının ikinci cildinin 294 a. sayfasında 

yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar seferi sonrasını anlatır. 

Minyatürde, sefere bizzat katılan padişahın ölümünün ardından tabutunun İstanbul’a 

dönüş yolunda Sultan Selim Han tarafından karşılanması sahnesi resmedilmektedir.  

Kanuni Sultan Süleyman, 1 Mayıs 1566’da Macaristan’ın kuzeyinde 

Almanlar’ın elinde bulunan ve çok önemli stratejiye sahip olan Zigetvar kalesini 

fethetmek için yola çıktı. Zigetvar kalesi, 5 Ağustos’ta kuşatıldı. Kanuni Sultan 

Süleyman, çevresindekilerin uyarılarına rağmen ordusunu bizzat teftiş etti ve 

hastalığının şiddetlenmesine rağmen kuşatmayı titzlikle takip etti. Zigetvar kalesi 2 

Eylül’de dış kale düşürülmüştür.  

Kanuni Sultan Süleyman 6 Eylül 1566 gecesi 71 yaşında öldü. Padişahın 

ölümü Belgrad’da Sultan Selim kendilerini karşılayıncaya kadar askerden 

saklanmıştır. Bir infiale sebep olmaması sebebiyle  kırk iki gündür iç organları 

çıkarılarak gömülü olan ceset gizlice arabaya konulmuş ve yol esnasında padişah 

yaşıyormuş gibi davranılmıştır.  (Emecen, 2010: 62-74). 

 Minyatürün kesin olarak kim tarafından yapıldığı belli değildir. 15 Ramazan 

997 (28 Temmuz 1589) tarihli BOA, KK, 252, s.23-24 künyeli belgeye göre ise 

Hünername’nin ikinci cildi için elli sekiz sanatçı görev almıştır (Kazan, 2010:122). 

Şehnameler her ne kadar bir ekip tarafından resimlense de özellikle Hünernâme’nin 

minyatürlerinin yapımında Nakkaş Osman ismi ön plana çıkmaktadır. Seyyid 

Lokman, şehnameci olduğu yıllardan beri tanıdığı Nakkaş Osman ile birlikte başarılı 

çalışmalar yapmışlardır (Tanındı-Renda-Çağman-Bağcı, 2006:116).  

Minyatür kompozisyonu dikey bir form içinde tasarlanmıştır. Mekân, doğa 

unsurları,  kişiler ve mimari yapılar cepheden tasvir edilmiştir. Minyatür yapısını 

oluşturan kompozisyon elemanları;  mekân katmanları, figür boyutları, hareket 

yönleri, nesne konumları ve renk açısından değişken bir hiyerarşik düzen 

doğrultusunda tasarlanmışlardır.  

Kompozisyon elemanların, minyatür mekânını oluşturma ve mekânda 

konumlanma durumlarına bağlı olarak; yerleşimi, sıralanma yönü ve birbiri ile 

bütünleşerek oluşturdukları genel kompozisyon düzeni dengeli bir bütünü meydana 

getirmektedir. 
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 Minyatür, kompozisyon elemanlarının katman hiyerarşisi açısından 

incelendiğinde, genel kompozisyonun beş yer ve bir gökyüzü doğa formlarıyla altıya 

ayrıldığını görmekteyiz (Bkz. Çizim No 96). Kompozisyonun çok az bir bölümünün 

gökyüzüne; geri kalan kısım ise mimari unsurlar, çadır ve çadır elemanlarıyla doğaya 

ayrılmıştır.  

 

Çizim No 96: TSM H.1524, 294 a, Minyatürün katman hiyerarşisi. 

 

Minyatürün genelinde olayı hikâye etme anlayışının merkezindeki kalabalık 

insan figürünü öne alan bir yapı düzeni karşımıza çıkmaktadır. En alt zemini 

oluşturan doğa alanları daha açık tonlarda boyanmış ve sade bırakılmıştır. Doğa 

alanına küçük tepecikler,  Belgrad kalesini çevreleyen su birikintisi, ağaç kümeleri ve 

küçük ot kümeleri eklenmiştir. İnsan figürleri, çadır figürleri ve askeri unsurlarda 

daha koyu tonlar tercih edilerek ton farkı oluşturulmuş böylelikle figürlerin doğa 

üzerinde ön plâna çıkmaları sağlanmıştır. 
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Padişah Kanuni Sultan Süleyman figürünün minyatürde olmadığı 

görülmektedir. Vefat eden Kanuni’nin tabutunu karşılayan Sultan Selim Han’ın diğer 

figürlerden daha büyük boyutlu çizilmesi, buna nispetle diğer insan gruplarının daha 

küçük çizilmesi figür boyutlarının konunun eylem hiyerarşisine göre şekillendiği 

konusunda fikir vermektedir.  

Sultan Selim Han ile birlikte minyatüre sağlı sollu olarak dağıtılmış insan 

figürleri incelendiğinde ön plana çıkarılmak istenen kişinin daha büyük resmedildiği 

anlaşılmaktadır. Otağ-ı hümayun dikey pozisyonda ve diğer çadırlara göre daha 

büyük çizilip padişahın konumuyla özdeşleşmiştir. 

Doğa katmanları beş yer katmanı ve gökyüzünden oluşmaktadır. Minyatürde 

eylem alanının belirtildiği geniş doğa katmanı bulunur. Çadır figürünün gerisinde 

kalan tepe figürlerinden sonra gökyüzü başlar. Doğa figürleri olarak tepecikler, 

ağaçlar, ot ve taş kümeleri, su birikintisi ve gökyüzü resmedilmiştir. İnsan, doğa ve 

çadır figürleri, minyatürün genelinde yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde sıralanmış 

ve böylelikle kompozisyonda bir hareketlilik sağlanmıştır. 

Minyatürdeki renk dağılımı incelendiğinde zeminin gri, lila, yeşil renklerle 

boyandığı görülür. Açık tonlar üzerine daha koyu ve yoğun renklerin uygulanarak 

figürlerin ön plana çıkmasının sağlandığı görülmektedir.  

Padişah çadırı, kırmızı renktedir ki kırmızı renk ancak padişah çadırlarında 

veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 

2005: 43). Kırmızı, ayrıca diğer çadır elemanlarında ve at arasında görülmektedir. 

Yeşil renk; çimenlik zemin alanında, ağaçlarda ve kıyafetlerde; sarı çadırlarda, mavi 

ve lacivert kıyafetlerde, çadır parçalarında görülmektedir.  

Mimari unsular ve bazı çadırlarda açık turuncu ve nohudî renk kullanılmıştır. 

Gökyüzü altın ile boyanmış ve altın; çadır parçalarına, asker başlıklarına ve kıyafet 

parçalarına dağıtılmıştır. Bu renklerin yanında siyah, kahverengi, turuncu ve beyaz 

renkler de parça parça dağıtılarak kullanılmıştır.  

Minyatürdeki kompozisyon elemanları yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

yerleştirilerek genel bir düzen sağlanmıştır (Bkz. Çizim No 97). Minyatürün alt, orta 

ve üst kısmında doğa figürlerinin böldüğü zeminde insanlar ve çadırlar yatay ve 

çapraz bir düzlemde sıralanmışlardır. Kalabalık insan topluluğunun farklı 
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düzlemlerdeki dizilişlerle kompozisyona yerleştirilmesi eser kompozisyonun 

hareketlendirmiştir. 

 

     Çizim No 97: TSM H.1524, 294 a Yatay, dikey ve çapraz düzlemlerde 

kompozisyon düzeni.                   

 

 Çadır, diğer elemanlarıyla birlikte bir bütün halinde “gezer saray” şeklindedir. 

Minyatürde çadır ve çadır elemanları genel kompozisyonun beşte biririni 

kaplamaktadır (Bkz. Çizim No 98). Merkezde otağ-ı hümâyun (padişah çadırı) 

vardır. Çadır, “yurt” tipi çadırdır üst kısmı kubbe şeklindedir. Kırmızı renk ağırlıklı 

olarak kullanılmıştır. Kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, 

vezirler, beylerbeyi için kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43).  

Tavan ve etraf duvarları kısmının tezyinatı kırmızı zemin üzerine madalyon 

motiflerinden yan yana dizilmesiyle oluşmaktadır. Madalyonlar altın ile belirtilmiştir 



275 
 

ve içlerinde bordo rumi tezyinatı vardır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında ince altın 

bir kuşak altında çadır dilimleri içinde bordo zemin üzerine altın ördek motifleri 

bulunur.  

 

Çizim No 98: TSM H.1524, 294 a, Çadırın genel kompozisyon içindeki oranı. 

 

Otağ-ı hümâyunun sağ yanında bir sayebân bulunur. Sayebanın tavan 

kısmının zemini turuncudur ve ince hatayi motifleri ile tezyinatlıdır.  Sayebanın 

madalyon ve köşebentleri altın zemin üzerine siyah rumi motifleri ile tezyinatlıdır. 

Sayebânın etekleri siyah kare formlarının dikine dizilmesiyle oluşmaktadır.  

Otağ-ı hümâyunun arkasında sekiz adet konik yapılı; tünlük kısmı kubbesiz, 

düz “yurt” tipi çadır bulunur (Bkz. Fotoğraf No 72). Minyatürün sol üst köşesindeki 

ilk çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarında beyaz zemin üzerine madalyon içinde 

siyah rumi motif uygulanmıştır. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 
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kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde siyah-

beyaz renklerde boyanmış çizgisel kuşak bulunur. 

 

Fotoğraf No 72: TSM H.1524, 294 a, Çadır ve çadır elmanlarının genel görünümü. 

 

İkinci çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarında mavi zemin üzerine 

madalyon içinde lacivert rumi motif uygulanmıştır. Kanat ve tavanın birleşme 

noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak 

kısmında çubuk şeklinde sarı-kırmızı renklerle boyanmış çizgisel kuşak bulunur.  

Soldan üçüncü sıradaki çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin 

rengi pembedir ve çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk 

şeklinde gri-kırmızı renkte boyanmış çizgisel kuşak bulunur.  

Pembe çadırın sağındaki çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin 

rengi beyazdır ve çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve 

tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk 

şeklinde gri-mavi renklerle boyanmış çizgisel kuşak bulunur. Beşinci sıradaki çadırın 

etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin rengi krem rengidir ve çadırda tezyinat 

yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe 

kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde sarı-kırmızı renklerle 

boyanmış çizgisel kuşak bulunur.  
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Altıncı sıradaki çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin rengi 

beyazdır ve çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin 

uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde gri-

mor renklerle boyanmış çizgisel kuşak bulunur.  

Diğer çadırın etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin rengi pembedir ve 

çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 

kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde gri-

kahverengi renklerle boyanmış çizgisel kuşak bulunur.  

Minyatürün üst sağ köşesindeki son çadırın etraf duvarları ve tepe 

kısımlarının zemin rengi beyazdır ve çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın 

birleşme noktasında ve tepenin uç kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen 

kuşak kısmında çubuk şeklinde gri-kırmızı renklerle boyanmış çizgisel kuşak 

bulunur. 

Otağ-ı hümayun ve yanındaki çadırlar sade beyaz renkte bir zokak ile 

çevrilidir. Zokak, dikine dikdörtgen paftalara ayrılmıştır ve tezyinat yoktur.  Zokağın 

üst kısmı kare biçimli dendanlıdır. Zokağın dışında ve otağ-ı hümayun önünde 

bulunan çadırın ise etraf duvarları ve tepe kısımlarının zemin rengi krem rengidir ve 

çadırda tezyinat yoktur. Kanat ve tavanın birleşme noktasında ve tepenin uç 

kısmında Başkur (Tepe kuşağı, orken) denilen kuşak kısmında çubuk şeklinde sarı-

kırmızı renklerle boyanmış çizgisel kuşak bulunur. 
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Çizim No 99: TSM H.1524, 294 a, Sultan Süleyman Han tâbe serâhunun (Allah 

kabrini nurlandırsın) tabut-ı pürnurları araba ile Belgrad’a erişdükte Sultan Selim 

Han üzerine varup hayır dua ile… konulu minyatürün kompozisyon düzeni: 1.İnsan 

Figürleri, 2. Doğa Figürleri, 3. Mimari Unsurlar 4. Çadırlar, 5.Hayvan Figürleri 
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8. TABLOLAR   

Nakkaş Osman’ın Seyyid Lokman ile birlikte özellikle II. Selim ve III. Murad 

devrinde yaptıkları ortaya koydukları sesrlerde yaptıkları ekip çalışmaları devri için 

zengin bir birikim oluşturmuştur. Hazırlanan minyatürler, çalışmanın mirengi noktası 

olan çadırlar hususunda da zengin bir birikim sunmaktadır. Çadırlar ve çadır 

unsurlarının şekil, renk, kompozisyon düzenindeki yeri ve eylem hiyerarşisindeki 

fonksiyonları gibi hususlarda ortaya koydukları verilere minyatür analizlerinde 

değinilmiştir. 

Zengin görsel verilerin mukayeseli olarak değerlendirilebilmesi için 

hazırlanan tablolar genel bir yorum yapabilmek adına sayısal ve somut bilgiler 

sunmaktadır. 
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Tablo 1: Minyatürlerdeki Çadır Sayıları 

Sıra Minyatür No Çadır 

Sayısı 

1 TSM. H.1523, 88 a.  2 

2 TSM. H.1523, 94 a.  3 

3 TSM. H.1523, 211 a.  1 

4 TSM. H.1523, 49 a.  1 

5 TSM. H.1523, 96 b.  1 

6 TSM. H.1523, 108 b.  5 

7 TSM. H.1523, 127 b.  3 

8 TSM. H.1523, 143 b.  3 

9 TSM. H.1523, 165 a.  3 

10 TSM. H.1523, 186 b.  1 

11 TSM. H.1523, 187 a.  1 

12 TSM. H.1523, 201 a.  2 

13 TSM. H.1524, 61 a.  4 

14 TSM. H.1524, 126 a.  1 

15 TSM. H.1524, 168 b.  5 

16 TSM. H.1524, 179 a.  4 

17 TSM. H.1524, 257 b.  4 

18 TSM. H.1524, 261 a.  6 

19 TSM. H.1524, 266 a.  4 

20 TSM. H.1524, 268 b.  12 

21 TSM. H.1524, 271 a.  4 

22 TSM. H.1524, 277 b.  4 

23 TSM. H.1524, 279 a.  5 

24 TSM. H.1524, 294 a.  10 

TOPLAM 89 
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Tablo 2: Çadır Unsurları 

Sıra Minyatür No Sayeban Halı Zokak Taht 

1 TSM. H.1523, 88 a.  X X   

2 TSM. H.1523, 94 a.  X X X  

3 TSM. H.1523, 211 a.  X X  X 

4 TSM. H.1523, 49 a.  X   X 

5 TSM. H.1523, 96 b.  X X  X 

6 TSM. H.1523, 108 b.      

7 TSM. H.1523, 127 b.  X X  X 

8 TSM. H.1523, 143 b.  X X X X 

9 TSM. H.1523, 165 a.      

10 TSM. H.1523, 186 b.  X X X X 

11 TSM. H.1523, 187 a.      

12 TSM. H.1523, 201 a.  X X X X 

13 TSM. H.1524, 61 a.  X    

14 TSM. H.1524, 126 a.  X X  X 

15 TSM. H.1524, 168 b.  X X X X 

16 TSM. H.1524, 179 a.  X X   

17 TSM. H.1524, 257 b.  X  X  

18 TSM. H.1524, 261 a.  X  X  

19 TSM. H.1524, 266 a.  X X X X 

20 TSM. H.1524, 268 b.  X    

21 TSM. H.1524, 271 a.  X X X  

22 TSM. H.1524, 277 b.  X  X  

23 TSM. H.1524, 279 a.  X X X  

24 TSM. H.1524, 294 a.  X  X  

TOPLAM 21 14 12 10 
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Tablo 3: Çadır ve Çadır Unsurlarının Sayıları 

Sıra Minyatür No Otağ-ı 

Hümâyûn 

Diğer 

Çadırlar 

Sayeban Halı Zokak Taht 

1 TSM. H.1523, 88 a.  1 1 2 1   

2 TSM. H.1523, 94 a.  1 2 2 1 1  

3 TSM. H.1523, 211 a.  1  1 1  1 

4 TSM. H.1523, 49 a.  1  1   1 

5 TSM. H.1523, 96 b.  1 1 2 1  1 

6 TSM. H.1523, 108 b.   5     

7 TSM. H.1523, 127 b.  1 2 1 2  1 

8 TSM. H.1523, 143 b.  1 2 1 1 1 1 

9 TSM. H.1523, 165 a.   3     

10 TSM. H.1523, 186 b.  1  1 1 1 1 

11 TSM. H.1523, 187 a.   1     

12 TSM. H.1523, 201 a.  1 1 1 1 1 1 

13 TSM. H.1524, 61 a.  1 6 1    

14 TSM. H.1524, 126 a.  1  1 1  1 

15 TSM. H.1524, 168 b.  1 4 2 1 1 1 

16 TSM. H.1524, 179 a.  1 3 1 1   

17 TSM. H.1524, 257 b.  1 3 3  1  

18 TSM. H.1524, 261 a.  1 5 1  1  

19 TSM. H.1524, 266 a.  1 3 2 2 1 1 

20 TSM. H.1524, 268 b.   12 1    

21 TSM. H.1524, 271 a.  1 3 1 1 1  

22 TSM. H.1524, 277 b.  1 3 2  1  

23 TSM. H.1524, 279 a.  1 4 3 1 1  

24 TSM. H.1524, 294 a.  1 9 1  1  

TOLAM 20 73 31 16 12 10 
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Tablo 4: Otağ-ı Hümâyûnlardaki Renkler 

Sıra Minyatür No Kırmızı Mavi  Yeşil Sarı Siyah Pembe Beyaz 

1 TSM. H.1523, 88 a.  X       

2 TSM. H.1523, 94 a.  X       

3 TSM. H.1523, 211 a.  X       

4 TSM. H.1523, 49 a.  X     X  

5 TSM. H.1523, 96 b.     X  X  

6 TSM. H.1523, 108 b.         

7 TSM. H.1523, 127 b.  X  X     

8 TSM. H.1523, 143 b.    X  X   

9 TSM. H.1523, 165 a.         

10 TSM. H.1523, 186 b.  X X      

11 TSM. H.1523, 187 a.       X  

12 TSM. H.1523, 201 a.  X X      

13 TSM. H.1524, 61 a.  X X      

14 TSM. H.1524, 126 a.  X  X     

15 TSM. H.1524, 168 b.  X X X     

16 TSM. H.1524, 179 a.  X      X 

17 TSM. H.1524, 257 b.  X       

18 TSM. H.1524, 261 a.  X       

19 TSM. H.1524, 266 a.  X X      

20 TSM. H.1524, 268 b.         

21 TSM. H.1524, 271 a.   X X   X  

22 TSM. H.1524, 277 b.   X      

23 TSM. H.1524, 279 a.  X  X     

24 TSM. H.1524, 294 a.  X       

TOPLAM 16 7 6 1 1 4 1 
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Tablo 5: Otağ-ı Asafî ve Diğer Çadırlardaki Renkler 

Sıra Minyatür No 

K
ır

m
ız

ı 

M
a

v
i 

 

Y
eş
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S
a

rı
 

S
iy

a
h

 

P
em

b
e
 

B
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a
z
 

G
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A
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K
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m
 

T
u

ru
n

cu
 

L
il

a
 

  

1 TSM. H.1523, 88 a.           X     

2 TSM. H.1523, 94 a.   X  X           

3 TSM. H.1523, 211 a.                

4 TSM. H.1523, 49 a.                

5 TSM. H.1523, 96 b.            X    

6 TSM. H.1523, 108 b.         X X      

7 TSM. H.1523, 127 b.  X     X X        

8 TSM. H.1523, 143 b.      X  X        

9 TSM. H.1523, 165 a.    X   X X        

10 TSM. H.1523, 186 b.                

11 TSM. H.1523, 187 a.                

12 TSM. H.1523, 201 a.   X             

13 TSM. H.1524, 61 a.    X   X X        

14 TSM. H.1524, 126 a.                

15 TSM. H.1524, 168 b.    X       X     

16 TSM. H.1524, 179 a.  X X X       X     

17 TSM. H.1524, 257 b.       X X   X  X   

18 TSM. H.1524, 261 a.   X X       X X    

19 TSM. H.1524, 266 a.   X X        X    

20 TSM. H.1524, 268 b.   X     X  X X X    

21 TSM. H.1524, 271 a.   X X   X    X  X   

22 TSM. H.1524, 277 b.        X   X X X   

23 TSM. H.1524, 279 a.  X  X      X X     

24 TSM. H.1524, 294 a.    X   X X   X     

TOPLAM 3 7 9 1 1 6 8 1 3 10 5 3   
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Tablo 6: Sayebanlardaki Renkler 

Sıra Minyatür No 

K
ır

m
ız

ı 

M
a

v
i 
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S
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P
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L
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a
 

L
a
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v
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1 TSM. H.1523, 88 a.  X X  X X          

2 TSM. H.1523, 94 a.  X X  X  X         

3 TSM. H.1523, 211 a.   X  X    X       

4 TSM. H.1523, 49 a.  X  X X           

5 TSM. H.1523, 96 b.  X X  X  X         

6 TSM. H.1523, 108 b.                

7 TSM. H.1523, 127 b.   X X   X         

8 TSM. H.1523, 143 b.  X    X        X  

9 TSM. H.1523, 165 a.                

10 TSM. H.1523, 186 b.  X       X X    X  

11 TSM. H.1523, 187 a.                

12 TSM. H.1523, 201 a.  X X  X      X     

13 TSM. H.1524, 61 a.   X        X X    

14 TSM. H.1524, 126 a.  X X       X    X  

15 TSM. H.1524, 168 b.  X X    X   X      

16 TSM. H.1524, 179 a.    X        X  X  

17 TSM. H.1524, 257 b.  X X  X X X  X X      

18 TSM. H.1524, 261 a.  X    X  X  X      

19 TSM. H.1524, 266 a.  X X     X    X X   

20 TSM. H.1524, 268 b.  X   X         X  

21 TSM. H.1524, 271 a.    X   X   X   X X  

22 TSM. H.1524, 277 b.  X X       X    X  

23 TSM. H.1524, 279 a.  X  X  X  X  X      

24 TSM. H.1524, 294 a.  X    X  X  X      

TOPLAM 16 12 5 8 6 6 4 3 9 2 3 2 7  
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Tablo 7: Halılardaki Renkler 

Sıra Minyatür No 

K
ır

m
ız

ı 

M
a

v
i 
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a
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1 TSM. H.1523, 88 a.    X            

2 TSM. H.1523, 94 a.  X        X      

3 TSM. H.1523, 211 a.    X   X         

4 TSM. H.1523, 49 a.                

5 TSM. H.1523, 96 b.  X     X  X       

6 TSM. H.1523, 108 b.                

7 TSM. H.1523, 127 b.  X     X         

8 TSM. H.1523, 143 b.     X  X         

9 TSM. H.1523, 165 a.                

10 TSM. H.1523, 186 b.  X  X        X    

11 TSM. H.1523, 187 a.                

12 TSM. H.1523, 201 a.  X   X           

13 TSM. H.1524, 61 a.                

14 TSM. H.1524, 126 a.  X              

15 TSM. H.1524, 168 b.  X          X    

16 TSM. H.1524, 179 a.  X     X   X      

17 TSM. H.1524, 257 b.                

18 TSM. H.1524, 261 a.                

19 TSM. H.1524, 266 a.  X        X      

20 TSM. H.1524, 268 b.                

21 TSM. H.1524, 271 a.  X    X    X      

22 TSM. H.1524, 277 b.                

23 TSM. H.1524, 279 a.      X    X   X   

24 TSM. H.1524, 294 a.                

TOPLAM 10  3 2 2 5  1 5  2 1   
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Tablo 8: Çadırlar ve Çadır Elemanlarındaki Tezyinat Çeşitleri 

 

 

Sıra 

 

 

Minyatür No 

R
u
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i 
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a
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y
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n
 

Ç
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m

a
n
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1 TSM. H.1523, 88 a.  X        X  

2 TSM. H.1523, 94 a.  X X X  X    X  

3 TSM. H.1523, 211 a.  X  X X X X X  X  

4 TSM. H.1523, 49 a.  X X       X  

5 TSM. H.1523, 96 b.  X X   X   X X  

6 TSM. H.1523, 108 b.   X      X   

7 TSM. H.1523, 127 b.  X X  X  X X  X X 

8 TSM. H.1523, 143 b.  X  X X   X  X  

9 TSM. H.1523, 165 a.  X      X    

10 TSM. H.1523, 186 b.  X X  X   X  X X 

11 TSM. H.1523, 187 a.           X 

12 TSM. H.1523, 201 a.  X X  X X   X X  

13 TSM. H.1524, 61 a.  X X  X   X  X  

14 TSM. H.1524, 126 a.  X X X        

15 TSM. H.1524, 168 b.  X X X X     X  

16 TSM. H.1524, 179 a.  X X     X  X  

17 TSM. H.1524, 257 b.  X X  X   X  X  

18 TSM. H.1524, 261 a.  X X X      X X 

19 TSM. H.1524, 266 a.  X X X      X  

20 TSM. H.1524, 268 b.          X  

21 TSM. H.1524, 271 a.  X X X   X   X  

22 TSM. H.1524, 277 b.  X X     X  X  

23 TSM. H.1524, 279 a.  X X       X  

24 TSM. H.1524, 294 a.  X X       X  

TOPLAM 21 18 8 8 4 3 9 3 20 4 
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Tablo 9: Minyatür Konuları 

Sıra Minyatür No Sefer Cülus 

Merasimi 

Düğün 

Şenliği 

Av 

Merasimi 

Ziyaret 

Kabulü 

1 TSM. H.1523, 88 a.  X     

2 TSM. H.1523, 94 a.  X     

3 TSM. H.1523, 211 a.  X     

4 TSM. H.1523, 49 a.   X    

5 TSM. H.1523, 96 b.  X     

6 TSM. H.1523, 108 b.  X     

7 TSM. H.1523, 127 b.  X     

8 TSM. H.1523, 143 b.  X     

9 TSM. H.1523, 165 a.  X     

10 TSM. H.1523, 186 b.      X 

11 TSM. H.1523, 187 a.      X 

12 TSM. H.1523, 201 a.   X    

13 TSM. H.1524, 61 a.     X  

14 TSM. H.1524, 126 a.    X   

15 TSM. H.1524, 168 b.  X     

16 TSM. H.1524, 179 a.  X     

17 TSM. H.1524, 257 b.  X     

18 TSM. H.1524, 261 a.  X     

19 TSM. H.1524, 266 a.  X     

20 TSM. H.1524, 268 b.  X     

21 TSM. H.1524, 271 a.  X     

22 TSM. H.1524, 277 b.  X     

23 TSM. H.1524, 279 a.  X     

24 TSM. H.1524, 294 a.  X     

TOPLAM 18 2 1 1 2 
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9. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 16. yüzyılın sanat, edebiyat, tarih ve arşiv ürünleri birlikte ele alındığında, 

emperyal kimlik oluşumu ve kültür üretimi temaları iç içe geçmiş bir halde öne çıkar. 

Bu dönemde resmedilen Osmanlı hanedanı anlatılarının hepsi, ideal padişah ve onun 

sarayla ve devletle ilişkisi konusunda siyasal söylemde geçerli fikirlere dayanan 

bakışların padişah ve tebası arasında en uygun ilişkiyi kavrama amaçlı olduğu 

söylenebilir. Söz ve imgeyi gözeten bir bakışla hazırlanan resimli tarihlerin 

incelenmesi sadece hükümdarlık anlayışlarının gelişimini ortaya koymaz. Osmanlı 

sarayının nasıl algılanmak istendiğinin ve söz konusu anlayışların hanedan ve saray 

timsalini nasıl şekillendirdiğinin çok incelikli bir anlatısını da sunar (Fetvacı, 2013: 

20). 

 15. yüzyıl ortalarında İstanbul’un fethinden sonra 16. Yüzyılın sonuna kadar 

süren devletin kurumsal kimliğini kazanma çabası olan “Osmanlılaşma” süreci, I. 

Selim (1512-1520) ve I. Süleyman (1520-1566) dönemlerindeki fetihlerle bir 

gerekliliğe dönüşmüştür. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminin 

son yıllarında ideolojik ifade, elit oluşturma ve kaynak dağılımı konularında hanedan 

devletinin idealleri, kimliği ve göreneği yeniden tanımlandı ve yavaş yavaş 

kurumlaştı. Saray teşrifatının, standart kompozisyonların, arka planların, hatta 

sözlerdeki ve resimlerdeki muhtevaların tekrarlanışı Osmanlı resimli saray 

tarihlerinin ayırıcı bir özelliği olmuştur. Osmanlı sarayının kültürel ürünleri, özellikle 

de resimli tarihler, devlet kimliğinin temsil edilişini çok güçlü bir şekilde 

belirlemiştir. Bu kimlik arayışı çabasında mimari ve kitap sanatlarının önemli bir yeri 

olmuştur (Necipoğlu, 1991: 15-30).  

 Firdevsî’nin kadim İran krallarını konu alan 11. Yüzyıldaki destansı şiiri 

“Şehname”nin etkisiyle gelişen tarih kitapları, ortak ve devreden bir devlet algısı ve 

geleneğinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Minyatürler bu algının görsel anlamda 

etkileyici bir parçası olmuştur. Bu minval üzere 1550’lerde “şehnameci” adıyla 

maaşlı bir makam oluşturulmuş ve bu makam 17. Yüzyılın başlarında kaldırılmıştır. 

Tarihi gelişmelerin sonuçları doğrultusunda resmi tarih kitaplarının yazımı 16. 

Yüzyılın ikinci yarısında, özellikle III. Murad devrinde bir patlama yaşamıştır. 

Nitekim bütün Osmanlı resimli tarihlerinin yarıdan fazlası 16. Yüzyılın son 

çeyreğinde ortaya konulmuştur (Fetvacı, 2013: 35). Hünername (TSM H. 1523-
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1524), III. Murad devrinin zengin resimli tarih kitaplarından biriridir. Özellikle III. 

Murad devrinde Osmanlı hanedanı üzerine hazırlanan bütün resimli tarihler resmi 

saray tarihçisi olarak şehnameci ünvanını taşıyan Seyyid Lokman’a (Görev dönemi 

1569-96/97) aittir (Kütükoğlu, 1994: 7-16). 

Böylesi kıymetli eserlerin ortaya konulmasında hamilerin rolü çok büyük 

olmuştur (Bkz. Fotoğraf No 73). Hamiler ya bizzat sipariş verme yoluyla, ya da 

aracılık yöntemiyle bu sanat faaliyetlerini desteklemişlerdir. Zira 16. yüzyıl 

sonlarının Osmanlı sarayında yazma hamiliği çeşitli lişilerce benimsenen bir “İmaj 

oluşturma” davranışı haline gelmiş ve kendini zengin, kültürlü ve padişaha faydalı 

bir kul olarak tanıtmanın bir aracı işlevini görmüştür (Fetvacı, 2013: 19).  

III. Murad devrinin önemli kitap hamisi Sokullu Mehmet Paşa, pek çok eserin 

hazırlanmasında derleyici ve sanatçıları padişaha arz edici bir görev üstlenmiştir. Bu 

vesileyle sanatçılar ve hamiler kitap müzakereleri edip planlamalar yapmışlardır 

(Bkz. Fotoğraf No 74). Bu usûl Hünername (TSM H. 1523-1524) için de geçerli 

olmuştur (Fetvacı, 2013: 97). 

Hünername’nin (TSM H. 1523-1524) birinci cildinde 45, ikinci cildinde ise 

65 olmak üzere toplam 110 minyatür bulunmaktadır. Bu minyatürler içinde ise 

kompozisyonunda çadır figürü olan 12 adedi birinci ciltte, 12 adedi de ikinci ciltte 

olmak üzere 24 adet minyatür bulunmaktadır. Minyatür kompozisyonlarının tamamı 

dikey eksende tasarlanmıştır ve cepheden görünüşe göre düzenlenmiştir.  

TSM H. 1524, 277 a. ve TSM H. 1524, 126 a nolu minyatürler eylem 

bütünlüğü doğrultusunda karşılıklı iki sayfa olarak tasarlanmışlardır. TSM H. 1523, 

186 b. ve TSM H. 1523, 187 a. nolu minyatürler ise metinde anlatılan konunun 

devamını tasvir edecek şekilde hazırlanmıştır. Diğer minyatürler ise münferit tarzda 

hazırlanmıştır. 

Minyatürdeki dikey kompozisyon düzeni, eylem ve katman hiyerarşi 

düzenleri, renk tercihleri ve dağılımları, figür tercihi ve kompozisyon içindeki 

konumları benzer özelliklere sahiptir. Bu durum, biçim ve amaç benzerliklerinde 

minyatürlerin farklı sanatçılarca yapılmış olsa bile eserin bir ekip olarak ve başta 

Nakkaş Osman’ın yönetiminde hazırlanmasının etkisinin olduğunu 

düşündürmektedir. 
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Fotoğraf No73: II. Selim’in Sadrazam Sokollu Memmed Paşa Ve Lokman’ı huzura 

kabul edişi. Şehname-i Selim Han (TSM A. 3595, fol.13a) 

 

Fotoğraf No 74: Şemsettin Ahmed Karabağî’nin yazmanın muhtemel nakkaşı ve 

ktipleriyle görüşmesi. Şehname-i Selim Han (TSM A. 3595, fol.9a). 
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Minyatürlerin kompozisyon düzenlerindeki zemin katmanları incelendiğinde 

doğa katman mimari katmanlar ve gökyüzü şeklinde düzenlendiği görülmektedir. 

Konumuzun merkez noktası olan çadırların çoğunlukla minyatür kompozisyon 

düzenin sağ-sol alt kısmında veya sağ-sol üst kısmında bulundukları gürülmektedir. 

TSM H. 1523, 88 a. nolu minyatürde çadır figürü kompozisyon düzenin ortasında yer 

alırken TSM H. 1524, 168 b. ve TSM H. 1524, 268 b. nolu minyatürlerde çadır 

figürleri kompozisyon düzenin hem üstünde, hem altında yer almakyadır. 

Minyatürlerde doğa katmanları pastel açık tonlarla boyanmış ve doğa figürleri 

sade tutulmuştur. Açık tonlar üzerine koyu tonlar uygulanarak eylem ve kişi 

hiyerarşisinde istenen figürler ön plana çıkarılmıştır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde Nakkaş Osman minyatürlerinde kompozisyon tasarımının, 

manzara özelliklerinden ve detayından daha çok, desteklenen konu doğrultusunda 

ortaya çıkan eylem merkezine göre sekillendiği düşünülebilir. 

 Minyatürler incelendiğinde; TSM H. 1523, 187 a., TSM H. 1524, 268 b., 

TSM H. 1524 257 b., TSM H. 1524279 b. ve  TSM H. 1524, 179 a. nolu 

minyatürlerde padişah figürü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu minyatürlerde eylem 

hiyerarşisinde merkezde padişah yoktur; ancak simgesel olarak kullanılan otağ-ı 

hümayun, otağ-ı asafî veya sancaklar gibi figürler padişahın varlığını merkeze 

koymaktadır. Geri kalan minyatürlerde padişah figürü bizzat vardır ve eylem 

hiyerarşisinin merkezindedir. Statü hiyerarşisi gereği merkezde olan padişah diğer 

figürlerden daha büyük çizilerek ve insan figürleri padişahtan uzaklaştıkça 

küçültülerek merkezdeki figürün vurgulanması sağlanmıştır.  

 Eylem hiyerarjisinin vurgulanmasında otağ-ı hümayunların etkisi de 

büyüktür. Otağ-ı hümayunlar fgürlerin gerçek büyüklük değerleri 

değerlendirildiğinde fazlaca büyük yapıldıkları ve padişahın büyük çizilmesiyle bir 

parelik gösterdiği görülmektedir. Otağ-ı hümayunların tepe ve etek kısımlarında 

çoğunlukla kırmızı renk kullanılmış; sarı, yeşil gibi farklı renklerin kullanıldığı 

minyatülerde bile (TSM H. 1523,143 b., TSM H. 1523, 96 b., TSM H. 1524, 126 a., 

TSM H. 1524, 271 a.) çadır unsurlarının farklı kısımlarında kırmızı renk 

kullanılmıştır. Otağ-ı hümayunların genellikle kırmızı renkte gösterimesi onların 

padişah, sadrazam veya sayılı devlet adamına ait olduğunu göstermektedir. Zira 
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kırmızı renk ancak padişah çadırlarında veya şeyhü’l-İslam, vezirler, beylerbeyi için 

kurulan çadırlarda kullanılmıştır (Onuk, 2005: 43). 

 Çadır temalı minyatürlerin on birinde mimari unsurlara rastlamaktayız. 

Mimari unsurlar, eserin konusu daha çok seferler olduğu için şehir ve kale 

figürlerinden oluşmaktadır. Mimari figürler kalabalık, yığma, detaylı bir yapı 

göstermektedir. Mimari unsurlar anlatılan konunun amacına ve minyatürün biçimsel 

özelliklerine uygun bir kompozisyon düzeniyle tasarlanmıştır. TSM H. 1523, 187 a. 

nolu minyatürde mimari unsurlar İstanbul’a aittir. TSM H. 1524, 271 a. nolu 

minyatürde mimari unsurlar Van kalesine aittir. TSM H. 1524, 257 b. nolu 

minyatürde mimari unsurlar Budin kalesine, TSM H. 1523, 165 a. nolu minyatürde 

mimari unsurlar Belgrad kalesine, TSM H. 1523, 108 b. nolu minyatürde mimari 

unsurlar Niğbolu kalesine, TSM H. 1523, 88 a. nolu minyatürde mimari unsurlar 

Burgaz hisarına aittir. TSM H. 1524, 268 b. nolu minyatürde ise mimari unsurlar 

Belgrad kalesine, TSM H. 1524, 268 b. nolu minyatürde mimari unsurlar Belgrad 

kalesine, TSM H. 1524, 266 a. nolu minyatürde mimari unsurlar Budin’e, TSM H. 

1524, 277 b. ve 279 b. nolu minyatürde mimari unsurlar Zigetvar’a, TSM H. 1524, 

266 a. nolu minyatürde ise mimari unsurlar Belgrad’a aittir. 

 Eserlerdeki çadır figürlü minyatürlerin ikisi hariç tümünde gökyüzü altın ile 

boyanmıştır. Gökyüünün altın ile boyanması genel minyatür yapma geleneğinde 

yaygın görülür. Gökyüzünün minyatür kompozisyonunda kapladığı alan çok azdır. 

Ancak, TSM H. 1524, 179 a. nolu minyatürde bu oran üçte birlik orandan fazladır ve 

yine altın ile boyanmıştır. TSM H. 1523, 165 a. nolu minyatürde ise ufuk çizgisi 

mimari unsurlar ve doğa figürlerinden sonra bitmektedir ve gökyüzü figürü yoktur. 

 Seyyid Lokma’ın eserlerini resimleyen Nakkaş Osman ekibinin 

minyatürlerinde kompozisyon tasarımı açısından renk, mühim bir unsurdur. Çünkü 

renk kullanımı kompozisyon tasarımında hiyerarşik düzenin kurulması için önemli 

bir etkiye sahiptir. Minyatürlerde, rengin alttan üste doğru açık pastel tonlardan koyu 

salt renk değerlerine doğru kullanımıyla katmanların hiyerarşik düzeni sağlanmıştır. 

Doğa katmanları pastel renklerde boyandığı için geri planda kalmıştır. Mimari 

unsurlar, kişiler veya çadır figürleri doğa katmanlarına göre daha salt renk tonlarında 

(yani farklı renklerle karıştırılmadanv ve yakın renkler yan yana kullanılmadan) 

boyanmış, pastel-salt renklerin birlikte kullanımı figürler arasında zıtlıklar 
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oluşturmuştur. Figürlerin hiyerarşik düzeninde de renkten yararlanılmış, eylem 

hiyerarşisinde ön planda olan unsurlar daha canlı renklerde boyanırken mimari 

unsurlar ve doğa unsurları ton farkıyla onları takip etmiştir. 

Eserlerdeki çadır figürlü minyatürler genel olark değerlendirildiğinde 

çadırların tarihi olaylar ve sosyal-siyasi durumları betimleyen tablolar içinde önemli 

bir figür olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Tezde incelenen yirmi dört minyatürden 

yirmisinde padişah çadırı olduğu düşünüldüğünde (Bkz. Tablo 3) çadırların temsil 

ettikleri siyasi otoritenin ihtişamını gösterme işlevi yüklendiklerini de ifade 

edebiliriz. Klasik devir tarihi ve sanatı minyatür sanatında birleşince ortaya gösterişli 

bir tablo çıkmaktadır.  

Minyatürlerdeki otağ-ı hümayunlar incelendiğinde padişah çadırı olan bu 

çadırların Nurhan Atasoy’un “gezer saray” olarak ifade ettiği (Atasoy, 2002: 56) 

küçük bir saray modeliyle oluşturulduğu görülmektedir. Yanında vezir çadırları ve 

etrafında surları anımsatan zokaklarıyla kendini gösteren bir çadır kompleksi 

şeklindedir (Örnek: TSM. H.1523, 94 a., TSM. H.1524, 266 a., TSM. H.1524, 257 b., 

TSM. H.1524, 168 b.). 

Minyatür kompozisyonu içinde padişah çadırları diğer çadırlardan daha 

büyük çizilmiştir. Bazı minyatürlerde özellikle padişah; çadırın önünde, sayeban 

altında tahtında otururken resmedildiğinde (Örnek: TSM. H.1523, 127 b.) padişahın 

arkasındaki çadırın dikine yüksek ve diğer çadırlara göre daha büyük resmedildiği 

görülmektedir. Bu durum çadırın padişahın siyasi otoritesini temsil ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Şekil büyüklüğü renk etkisiyle birleştiğinde etki güçlenmektedir 

(Bkz. Tablo 4). Zira padişah çadırlarında ana renk olarak çoğunlukla kırmızı tercih 

edilmiştir (Onuk, 2005: 43). 

Padişah makamı çadırlarda kırmızı renkle çada çok temsil edilirken (Bkz. 

Tablo 4) kıyafetlerde beyaz renk dikkati çekmektedir. Mesela (TSM. H.1524, 168 b.) 

künyeli minyatürde resmedilen hem Kanuni Sultan Süleyman hem de şehit olan 

Şehzade Mustafa’nın kaftanı beyaz renktedir. Ayrıca (TSM. H.1524, 278 a., TSM. 

H.1523, 211 a., TSM. H.1523, 201 a., TSM. H.1523, 94 a.) künyeli minyatürlerde de 

padişah kaftanları beyaz rektedir. 

Minyatürlerin eylem merkezi olan padişahlar minyatürlerde boyut olarak 

daha büyük çizilmişlerdir. Ayrıca padişahın en yakınındaki devlet erkanı da diğer 
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kişilerden daha büyük çizilmiştir. Kişi figürleri padişahtan uzaklaştıkça 

küçülmektedir ki böylelikle padişahın hem vurgulanması hem de eylem merkezi 

olası yönü pekiştirilmiş olmaktadır.  

Bazı minyatürlerde ise padişahın yakın çevresinde bilinçli bir boşluk 

bırakılarak yine padişahın eylem merkezi olduğu düşüncesi pekiştirilmiştir (Bkz. 

TSM. H.1523, 186 b., TSM. H.1523, 96 b., TSM. H.1524, 266 a., TSM. H.1523, 127 

b., TSM. H.1524, 168 b., TSM. H.1523, 211 a., TSM. H.1523, 201 a., TSM. H.1523, 

143 b., TSM. H.1523, 88 a.). 

Minyatürlerdeki tezhip motifleri incelendiğinde klasik dönem desen 

anlayışıyla uygunluk gösterdiği görülmektedir. Çadır tezyinatında pek çok tezhip 

motifinin kullanıldığı görülmektedir (Bkz. Tablo 8). Hatta çadırlar önündeki 

halılardaki motiflerin bile dönemin halı özellikleriyle parelellik gösterdiği 

görülmektedir (Bkz. TSM. H.1523, 201 a.) (M. H. Hidayetoğlu ile kişisel iletişim, 

02.01.2018). 

Nakkaş Osman ve ekibindeki nakkaşların, minyatürleri tarihi nitelikteki 

eserde anlatılan konuyu açıklar bir biçimde hazırladığı vurgulanabilir. Kompozisyon 

düzeni sade bir biçimde düzenlenmiş ve kompozisyon unsurları eylem veya kişiler 

hiyerarjisine uygun bir biçiminde tasarlanmıştır. Kendisinden önceki minyatür 

geleneğinin getirdiği hazır biçim kalıpları içinde yeniliği ve farklılığı arayan bir çaba 

görülmektedir. Kişi figürleri, mimari unsurlar, çadır figürleri, renk, figür oranları ve 

katmanları amaca ve biçim düzenine uygun bir biçimde harmanlayarak kullanan 

nakkaşlar bu bütünlük ve üslubu minyatürlerin genelinde başarıyla uygulamışlardır. 

Tez konusu, içerik ve şekil itibariyle incelenmiş ve sonuçlar üzerindeki 

düşünceler belirtilmiştir. Ancak incelemeler esnasında ortaya çıkan ve daha geniş ve 

özel bir bakış açısıyla incelenebileceği düşünülen hususlar dikkat çekmiştir. 

Çadırlara ait çadır elemanlarından sayebanlar başlı başına incelenip biçim, 

renk, kumaş ve motifler açısından değerlendirilebilir.  

Yine çadır elemanlarından halılar; yapısal özellikleri, renkleri, motifleri ve 

kullanılan motiflerin minyatürlerin yapıldığı dönemin sanat özellikleriyle 

uygunlukları yorumlanabilir.  
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Minyatürlerde; özellikle padişahların bulunduğu sahnelerdeki hazirunun 

derleşme düzeni, kıyafetleri, hiyerarşik yapısı ilgili alanlarda yapılacak çalışmalarda 

önemli bir destekleyici unsur olarak incelenebilir. 

Minyatürlerdeki eylem merkezi etrafında şekillenen kompozisyon düzeni 

örnekler eşiliğinde mütala edilebilir. 

Minyatür kompozisyonlarının tarihi vakalarla uygunluğu da ilgili alanda 

çalışanların dikkatine sunulabilir. 
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