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ÖZET 

  Türk Minyatür Sanatı Tarihi, İslamiyet’ten önce ve sonra olmak üzere iki başlıkta 

incelenir. Orta Asya’da bulunan minyatürlerdeki üslup etkisi Türklerle 15. yüzyıla kadar 

taşınmış, Büyük Selçuklu Devleti döneminde de minyatürlü yazmaların sayısı artmıştır. 

Anadolu Selçuklu minyatürünün en ilgi çekici örneği Varka ve Gülşah’dır. 13. yüzyılda 

Moğolların Anadolu'yu istilası minyatür sanatını da etkilemiştir. 14. yüzyılda ise Tebriz, 

Şiraz, Bağdat, gibi merkezlerde minyatürle ilgili gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı döneminde 

ise minyatür sanatı tamamen saraya bağımlı olarak gelişmiştir. İlk örnekler Fatih’in saltanat 

yıllarına aittir. Her sultan nakış haneler kurdurarak, minyatürün gelişmesini sağlamıştır. 16. 

yüzyıl başlarında Yavuz’un Tebriz'den getirttiği nakkaşlarla yeni bir dönem başlamıştır. 

Kanuni dönemi minyatürünün önemli eserleri Şehnameler olmuştur. Bu eserler Osmanlı 

tarihiyle ilgilidir. Minyatürün gelişmesi II. Selim ve II. Murat dönemlerinde de sürmüştür. 18. 

yüzyılda batı kültürüne olan ilgi resim alanını da etkiledi. Minyatür gerilemeye başladı ve 19. 

yüzyılda önemini iyice yitirdi. Yerini yavaş yavaş batı tarzı resim sanatı anlayışına bıraktı.  

İstanbul, birçok düğün ve şenliğe şahit olmuştur. Devlet tarafından yapılan tüm 

şenliklerin amacı, yönetenler ve yönetilenler arasındaki bağı güçlendirmektir. Bir diğer amaç 

ise; devletin gücünü, zenginliğini ve ihtişamını sergilemektir. Sur ( düğün, şenlik) düzenleme 

ve Surname ( düğün, şenlik kitabı) yazma Osmanlılara özgü bir gelenektir. Kayıtlardaki ilk 

şenlik, 1285 tarihinde I.Osman’ın düğünü için düzenlenmiştir. Surname yazma ve resimleme 

geleneği, III. Murat’ın oğlunun 1582’de ki sünnet düğünü ile gelenekselleşir.        

18. yüzyıl, Osmanlı için bir geçiş dönemidir. Lale Devri denilen dönemi en iyi 

belgeleyen kaynaklardan biri Surname-i Vehbi’dir. Bu çalışmaya da kaynak olacak, 1720 

tarihli yapıt, III. Ahmet dönemine aittir. Seyyid Vehbi'nin düz yazı biçiminde yazmış olduğu 

eserde şiirler de vardır. Eser Nakkaş Levni tarafından resimlenmiştir. Surname III. Ahmet’in 

şehzadelerinin 15 gün -15 gece süren ve Osmanlı’nın son görkemli şöleni olan sünnet 

düğününün şiirsel bir dille anlatır. Osmanlı el yazması ressamı olan, çağını en iyi biçimde 

yansıtan Levni’ nin başyapıtıdır. III. Ahmet’in hükümdarlık döneminin doruğunda 

İstanbul’daki toplumsal yaşamın paha biçilmez bir parçasıdır. Osmanlı eğlence anlayışını 

barındıran eser, dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını belgeleyen resimleriyle, 

sosyolojik açıdan da önemlidir. 
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Minyatür öz kültürüne bağlı kalarak ortaya çıkarılan eserler günümüz resim eğitimine 

de ışık tutar niteliktedir. Bu bağlamda, Surname-i Vehbi eserindeki Levni minyatürlerinde yer 

alan eğlence konulu kompozisyonların önemi de ortaya çıkmaktadır. Yapıtta yer alan 

minyatürlerden yalnızca eğlence sahnelerini anlatanlar ele alınmaktadır. Tezin son bölümünde 

yapılacak olan analiz, eğlence konusunun günümüz resim eğitimi açısından ele alınması 

hususunda bize bilgi vermektedir. Ele alınan eser paralelinde, eğlence konusunun, gelişen 

tarihsel süreç ve çevre kültürlerden gelen etkileşimler çerçevesinde günümüz resim 

eğitiminde ele alınış biçimi irdelenmektedir. Araştırmada teknolojik gelişmeler, sanayileşme, 

popüler kültür v.s gibi etkilerin eğlence hayatımızı nasıl değiştirdiğini, bu değişimin 

çocuklarımızı nasıl etkilediğini ve çocuklarımızın bu etkileri resimlerine nasıl yansıttığı 

gözler önüne serilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

 Turkish Miniature Art is analysed in two headings; Before and After the Islamic 

Religion. The effect of Miniature Style in Central Asia continues to the 15th Century on 

Turkish. The number of miniature manuscripts have increased at Great Seljuk Empire Period. 

The most outstanding examples of Turkish Seljuk Miniature are Varka and Gülşah. The 

Mongol invasion at 13th Century affected the Miniature Art. At 14th century, some 

devolopments are happened in centers like Tebriz, Şiraz and Bağdat. The miniature Art is 

completly dependent on the Palace at the time of Ottoman Empire. The first examples are in 

Fatih’s Recency Years. Every Sultan supplies the Miniature Progress installing Miniature 

Houses. ( At the beginnings of 16th Century ) A new Region has started with the miniaturists 

that Yavuz Selim has brought from Tebriz. The important works at Kanuni Period are 

Şehnames. These Şehnames are related to Ottoman history. The Progress of Miniature has 

continued at Selim II and Murat II Periods. At 18th Century the interest to the West Culture 

has affected painting field. Miniature has started regression, and lost its importance at 19th 

Century. It slowly gives way to the West Style of Art. 

 

 İstanbul witnessed a lot of weddings and festivals. The aim of the festivals organized 

by the goverment is to strenghten the relation between the governors and the community. 

Showing the power, wealth and glory of the Empire is also another purpose. 

 

 Arranging Sur ( wedding, festival ) and writing surname ( wedding, festival book ) is a 

tradition special to Ottomans. The first festival in records is arranged for the wedding of 

Osman 1st in 1285. Writing surname and illustrating it become traditional after the 

circumcision festival of Murat III’ s son in 1582. 

 

 The fifteenth Century is a transition period for Ottoman Empire. One of the best 

document that describes this period called as Tulip Age is Surname-i Vehbi. 1820 dated work 

that throws a light on this work belogs to Ahmet III. period. There are also poems in this work 

written as prose form by Seyyid Vehbi. It is illustrated by miniaturist Levni. This Surname 

describes Ottomans’s last glorious circumcision festival of Ahmet III’ s princes in a poetical 

language. It is the master piece of Levni, who is a manuscript artist describes his age in a best 

way. It’s one of the invaluable item for social life in İstanbul at the peak time of Ahmet III’ s 
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Regency Period. This work gives light on Ottoman Amusement Perception with pictures 

documents the social, political and economic structure of the time, is also very important as 

sociological. 

 

 The works that sticks to the spirit of Miniature Culture guide the drawing education 

today. In this context, the importance of the compositions about entertaintment appears on 

Levni’ s miniatures in his work Surname-i Vehbi. In this part of research, we will only deal 

with the entertaintment miniatures of Levni in his work called Surname-i Vehbi. The analysis 

that will be done in the last part of the theirs will give light us about dealing with the 

amusement theme for drawing education for today. In the light of analysed work, how to deal 

with the amusement theme for today’s drawing education in the framework of developing 

historical process and interaction between other cultures will be discussed. In this research, 

we will display how the effects such as technological developments, industrialization, popular 

culture…  etc. change our lives, how these changes affect our children and how our children 

reflect these influences into their pictures.              
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ÖNSÖZ 

 

Surname-i Vehbi minyatürlerindeki eğlence sahnelerinin resim eğitimi açısından 

incelenmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmada bu konu hakkında yapılması gereken çok şey 

olduğu sonucuna varıldı. Her ne kadar belli aralıklarla bu konu ile ilgili olarak genel içerikli 

bazı çalışmalar yapılmışsa da, derine indiğimizde, oldukça büyük boşluklar karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Osmanlı döneminin son önemli yapıtının konu olduğu bu çalışmanın amacı Osmanlı 

minyatür sanatı hakkında detaylı bir bilgi vermekten ziyade, bu yapıtta işlenen eğlence 

konusunun günümüz resim eğitimi açısından incelenmesine yöneliktir. 

 

Tez konusu seçiminde bana ışık tutan, bilgi birikimini benimle cömertçe paylaşan, 

yeni açılımlara yönlendiren, yoğun temposu içinde tezimin her aşamasını takip eden, en iyi 

şekilde sonuçlanabilmesi için çaba gösteren, sabrını ve desteğini hiç eksik etmeyen çok 

değerli hocam ve tez danışmanım Sn. Yrd. Doç. Dr. Tahsin Samur’a teşekkür ederim. 

 

Ayrıca, tez hazırlama sürecinde bana her konuda destek olan aileme, beni sürekli 

yüreklendiren, daimi yardımcım olan, değerli eşim Tahir’e ve bu süre içinde beni hiç 

üzmeyen sevgili kızım ECRİN’ ime sonsuz teşekkürler. 
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1.GİRİŞ 

Türk minyatür sanatı İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonra olmak üzere iki 

aşamada incelenmektedir. Bu dönemleri etkileyen önemli unsurlar kültür, zaman ve mekân 

boyutlarıdır. Minyatür çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına 

denmektedir. Tarihte bulunan ilk minyatür örnekleri Orta Asya'da Turfan, Kuça, Kızıl gibi 

eski Türk şehirlerinde yapılan araştırmalarda bulunmuştur. Bunlar çoğunlukla 9. ve 10. 

yüzyıllara aittir (İnal, 1966). Bu minyatürlerdeki üslup Türk İslam minyatürlerindeki etkilerini 

15. yüzyıla sürdürmüştür. Daha sonraki yıllarda da minyatürlü el yazmalar hazırlanmıştır.  

13. yüzyıl başlarında Anadolu'yu istila etmeye başlayan Moğolların minyatür sanatı, 

Anadolu Selçuklu üslubuna farklı bir görünüm kazandırmıştır. Timur'un ünlü sanat 

merkezlerini alması ile minyatür sanatı önemli gelişmeler göstermiştir. Yeni bir üslupla 

gelişen minyatür sanatı, Osmanlı minyatür sanatını da etkilemiştir. 

Osmanlı döneminde minyatür sanatı saray nakkışhanelerinde en seçkin örneklerini 

vermiştir. Osmanlı döneminde minyatür kitap resmi ve sanatı tamamen saraya bağımlı olarak 

gelişmiş ve üç yüz yılı aşkın süre ürünler vermiştir. Bu dönemin günümüze gelen ilk örnekleri 

İstanbul'un Fatihi Sultan II. Mehmet'in saltanat yıllarıdır (Çağman, 1982).  

16. yüzyıl başlarında Yavuz Sultan Selim'in İran seferinden sonra Tebriz'den getirttiği 

nakkaşlarla yeni bir dönem başlamıştır. Minyatürün gelişmesi II. Selim (1566–74) ve II. 

Murat (1574–95) dönemlerinde de sürmüştür. Bu dönemde Nakkaş Osman minyatür sanatının 

niteliğini yükseltmiştir. 17.yüzyılda da aşağı yukarı aynı konular işlenmiştir.  

Levni, Sultan III. Ahmet devrinin tiplerini bir fotoğraf gibi resmetmiş, bunlarla da bir 

üslup özelliği veya sanat kuvveti göstermiştir. Tek sayfalar halinde yaptığı minyatürlerde de 

bütün çehreler birbirine benzemektedir. Yalnız daima elbiseler değişmektedir (Aslanapa, 

1987). 

18. yüzyılın ikinci yarısında batı kültürüne olan ilginin artması resim alanını da 

etkilemiştir. Minyatürde gerilemeye başlamıştır. Türk Minyatürü 19. yüzyılda önemini iyice 

yitirmiştir. Yerini yavaş yavaş batı tarzı resim anlayışına bırakmıştır. Bu döneme kadar 

hazırlanan eserler arasında, Osmanlı eğlence anlayışını belgeleyen yapıtlarda önemli bir yer 

tutmaktadır.  
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            Eğlenme işi, sefahat, neşeli ve hoşça vakit geçirmek anlamına gelen, Osmanlı 

eğlenceleri, çoğunlukla yılın belli günleri olan muhteşem ritüellerdi. Ulusal kültür tarihimizin 

temel kaynaklarından olan  eğlence hayatımız,  gelenek ve göreneklerimizle birlikte köklü 

değişimler yaşamıştır. Ancak, hiçbir zaman ulusal köklerinden koparmamıştır. Türkler tarih 

sayfasında yer almaya başladıkları andan itibaren kendilerine göre de bir eğlence anlayışının 

varlığını dünyaya göstermişlerdir. Türk toplumunun eğlence hayatı inanç, töre, doğa, hareket 

ve vicdan gibi unsurlarının yansıması olmuştur. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk eğlence 

hayatında sporu andıran özel oyunlar, ziyafetler, masal anlatımları, savaş oyunları, güreş ve at 

oyunları v.b. aktiviteler yer almıştır. Türklerin  8. Yüzyılın sonunda İslamiyet ile tanışması ve 

11. yüzyılda Müslümanlarla kaynaşması, eğlence anlayışını da değiştirmiştir ( www.turan.tc, 

18.04.2008).  

 

Osmanlı döneminde ise; üretimdeki birikimi eritmek gerekmekte idi.  Eğlenceler dini, 

sosyal yasakların,  b askıların kaldırılmasında ve savurganlık yapılmasında özgür bir alan 

oluşturduğundan bu eylem için uygun ortamlardı. Eğlenceler topluca bir yenilenme tekniği 

idi. Osmanlı toplumu eğlencelerle bir araya gelip ve bir bütün olurlardı. Spor şekline geçen 

eğlenceler, savaşçı Osmanlı insanlarının yeteneklerini koruyucu ve geliştirici bir rol 

oynamaktaydı. Osmanlı’nın bu eğlencelerinde Karagöz, orta oyunu, meddahlar, küçük teatral 

gösteriler, maskaralar, zenneler, Cam – baz, hokka – baz, sürahi – baz, – baz, kağıt – bazlar 

(Bu adlar, Evliya Çelebi’nin eserinde olmakla beraber daha fazla türlerde bulunmaktadır) en 

önemli karakterlerden bazıları idi. Padişah düğünlerinde daima tiyatro temsilleri hususiyet 

teşkil ederdi (Nicholas, 1993). Eğlencelerde, bütün sosyal yapılışlar, bütün sanatlar harekete 

geçirilmekteydi. Şehzadelerin sünnet düğünlerinde ise muhteşem bir ihtişam ve eğlence içinde 

vuku bulmaktaydı.  

 

Buradan hareketle Osmanlı eğlenceleri için diyebiliriz ki, toplumun her sınıfının 

katıldığı, devletin ülke içinde ve dışında yaptığı büyük bir gövde gösterisi olmuştur. Bu 

eğlencelerdeki ihtişam, nizam ve birliktelikten etkilenmemek mümkün değildir. 

Araştırma, Surname-i Vehbi’deki minyatürler ışığında, eğlence hayatına yeni bir bakış 

açısı ile yaklaşmaktadır. Bu çalışma, sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme gibi 

etkilerle birlikte değişen eğlence anlayışının yeni durumunu gözler önüne sermeye çalışmakta 

ve resim eğitimi açısından ele alınış biçimini irdelemektedir. 
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1.1. Problem Durumu    

Araştırmanın problemini teşkil eden konu ise minyatür sanatı tarihi boyunca çeşitli 

amaçlarla yapılmış minyatürler içerisinde yer alan Surname-i Vehbi’deki eğlence konusunun 

işlenişi, ele alınış biçimi ve günümüz resim eğitimine katkıları olmuştur. Bu eser 1720 yılında 

Levni tarafından minyatürlenmiş önemli bir başyapıttır (Tanındı, 1993). Şair Vehbi tarafından 

şiirsel bir dille anlatılan III. Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü resmeden Levni anlatıma 

bir kuvvet katmıştır. Çok zamanlılık ve çok mekânlılık içerisinde eş zamanlılık ve eş 

mekânlılık yaratan Levni bu eseri ile zirveye çıkmıştır. Lale devrinde büyük önem kazanan 

Surnameler Osmanlı’nın eğlence anlayışı ile ilgili olarak bize ışık tutan en iyi kaynaklardır.  

Araştırmanın başında yapılan incelemelerde Türk eğlence kültürünün çok geniş 

olduğu ve çeşitli kaynaklarca belirtilen bu konunun, resim eğitimi ortamları açısından yeteri 

kadar incelenmediğinin yapılan kaynak taramalarından anlaşılmış olması, eğlence konusu ile 

resim eğitimi arasındaki ilişkinin ne boyutta olduğu problemini ortaya koymaktadır.  

1.2. Amaç  

            Bu araştırmanın temel amacı, eğlence konusunun resim eğitimine yansımalarının ne 

durumda olduğunu ve Surname-i Vehbi minyatürlerindeki eğlencenin ele alınış biçiminin, on 

iki yaş grubu çocuk resimlerine ne türden etkiler yapıp yapmayacağını araştırmaktır. Ayrıca 

Levni’nin eğlence sahnelerinin izleyen ve izlemeyen iki öğrenci grubunun aralarında önemli 

farklılıkların olup olmadığını tespit etmek, sanat eğitimcilerine, ailelere ve çocuklara yardımcı 

olabilmektir. 

 

            Minyatür sanatının tanımı, kapsamı, tarihi gelişimi, yapım tekniği, minyatür-kitap 

yazım ilişkisi incelenmektedir. Osmanlı eğlence hayatı içinde surnamelerin yeri ve gelişimi 

anlatılmaktadır. Eğlence anlayışının tarihi, kültürel süreç içinde gösterdiği değişikliklerin 

karşılaştırılması yapılmaktadır. Ele alınan minyatürlerin ve resim eğitimi açısından 

incelenmesi bölümünü teşkil eden çalışmaların, kompozisyon, renk, konu ve düzen gibi 

unsurlar açısından ele alınmaktadır. Eğlence konusunun günümüz resim eğitiminde 

kullanılabilme imkânları incelenmekte, Surname-i Vehbi minyatürlerinin bu kullanıma etkisi 

araştırılmaktadır. 
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   1.3. Sayıltılar 

Bu çalışma yürütülürken, aşağıdaki sayıtlılar göz önünde bulundurularak 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

1- Konu ile ilgili yayınlanmış, ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklardan elde 

edilen bilgilerden yararlanılacaktır. Araştırma sürecinde kitapların yanı sıra 

gazeteler, dergiler, yabancı kaynaklar ve internetten faydalanılacaktır. 

2- Çalışma süresince, araştırma metninde kullanılan bilgiler ile konu ile ilgili daha 

önce yapılmış araştırmalardaki bilgilere yer verilecektir. 

3- Çalışma süresince, araştırma metninde kullanılan bilgiler ile Levni’nin yapmış 

olduğu minyatürler ve bunların yorumlarına ilişkin değerlendirmeler, daha önce 

yapılmış olan araştırmalardan da yararlanılarak ele alınacaktır. 

4- Son bölümde, çocuk resimlerinin ve on iki yaş çocuk resimlerinin genel 

özelliklerinden, uygulamanın yapıldığı okul ortamının tanımlanmasından ve   

öğrenci resimlerinin değerlendirilmesinden bahsedilecektir.  

 

1.4. Sınırlılıklar 

Araştırmanın konusu “Surname-i Vehbi Minyatürlerindeki Eğlence Sahnelerinin 

Resim Eğitimi Açısından İncelenmesi “ olarak belirlenmiştir. Minyatür sanatının tanımı, 

tarihçesi, yapılışı, minyatür-yazma eser ilişkisi, Surnamedeki minyatürlerin eğlence 

sahnelerini konu alanlarının incelenmesi, araştırmanın konusunu teşkil eden eğlence 

konusunun işleniş biçimi ve resim eğitimi açısından yapılan analizleri ele alınmaktadır.  

 

Araştırma konusu ile ilgili olarak, resim derslerinde yapılmış olan çalışmalar, 

incelenen eser bağlamında analiz edilmekte ve resim eğitiminde eğlence konusunun ele alınış 

biçimi, dünü ve bugünü ile karşılaştırma yapılarak yorumlanmaktadır. Araştırmanın 

örnekleminde Isparta Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Hafız İbrahim Demiralay 

İlköğretim Okulu, ikinci kademe, 6-A ve 6-B sınıfı öğrencileri yer almaktadır. Araştırmaya 

katılan öğrenci sayısı toplam yetmiş altı kişidir. Bu iki sınıftan 6-A gözlem grubunu, 6-B ise 

deney grubunu oluşturmaktadır. 
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2. BÖLÜM 

2.1. Türk Minyatür Sanatının Tarihçesi 

Türklerde resim ve minyatür sanatını da içeren, kültür ortamı, zaman ve mekân 

boyutları açısından tarihte başka bir örneği bulunmayan bir özelliğe sahiptir. Genellikle bütün 

uygar uluslar bugün üzerinde yaşadıkları topraklarla ulusal kimlikleri arasında bir uygunluk 

bulmuş olmalarına karşın, Türk ulusu tarihini, bugün sahip olduğu sınırlardan çok uzaklardaki 

olgularla bütünleştirmeye çalışmaktadır. Türkler, Sibirya steplerinden ve Orta Asya’dan 

Anadolu'ya ve Balkanlara kadar uzanan zaman ve mekân içinde gelişmelerini sürdürerek 

bugüne gelinceye kadar Türk kimliklerini korumuş olan bir ulustur (Kuban,1995). 

  Türkler resim sanatını gerçekleştirirlerken, üç din sınırları içerisinde faaliyet 

göstermişlerdir. Bunlar; Maniheizm, Budizm ve İslam Devri sanatlarıdır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya bölgesinde 

C. Munch ile Dr. Otto Donner, Klementz, Aurel Stein,Otani, Paul Pelliot, Grünwedel 

başkanlığında A. Von le Cog ve İngiliz Aurel Stein gibi arkeolog ve sanat tarihçileri 

tarafından kazı ve araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada bulunan eserler sayesinde Türk 

sanatının bugüne kadar bilinmeyen yönleri aydınlatılmıştır. Orta Asya’daki üstün sanat 

anlayışı Selçuklular ve Osmanlılarda da devam etmiştir.  

2.1.1. İslamiyet’ten önceki Türk Sanatında minyatür 

 Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışları, Çin kaynaklarına göre, milattan önce birinci 

binde kuzeybatı Çin'de görülen Hyungnu adı ile tanınan Asya Hunları ile başlamaktadır.  

Türk tasvir sanatı Orta Asya’da Türklerin tarih sahnesine çıkmasıyla başlayıp 

günümüze kadar değişik biçimler kazanarak süregelmiş, temelini de el yazma eserlerinin 

sayfalarında bulunan minyatürler oluşturmuştur (Binark, 1978).  

  Tarihte bulunan ilk minyatür örnekleri Orta Asya'da Turfan, Kuça, Kızıl gibi eski Türk 

şehirlerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda bulunmuştur. Bu minyatürlü el 

yazması kitap ve resimler milattan birkaç asır öncelerine aittir. 

Bunlar Uygur duvar resimleri freskleri'nin küçültülmüş örneklerinden başka bir şey 

değildir. Uygur prensleri ve mabede adak getiren kafileleri canlandıran tasvirler yer 
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almaktadır. Kompozisyonlar simetrik bir sıralama halindedir. Başta en çok koyu mavi ve 

kırmızı olmak üzere hep parlak, canlı renkler kullanılmıştır. Bunlar İranlı şairlerin ay yüzlü, 

badem gözlü diye güzelliklerini methettikleri tiplerdir (Aslanapa, 1993). 

Uygurlardan günümüze gelen eserlerin birçoğu duvar resimleri olmakla beraber pek 

çok da dağınık kitap sayfalarında minyatürlere rastlanır. Bunlar çoğunlukla 9. ve 10. 

yüzyıllara aittir (İnal, 1966).  

Orta Asya'da, başka minyatürlerde bulunmuştur. Bu minyatürlerdeki üslup Türkler 

aracılığıyla birçok İslam minyatürlerine de geçmiş ve bu etkiler 15. yüzyıla kadar varlık 

göstermiştir. Uygur Türklerinin, ne derece ileri bir kitap ve resim sanatına sahip oldukları, son 

yarım yüzyılda Orta Asya’daki kazılar sonucunda ortaya çıkan minyatürler ve duvar 

resimlerinde açıkça görülmektedir. İran ve Çin'de minyatür sanatının gelişimi, Uygurlu 

nakkaşların bu ülkelere gidip kendi sanatlarını icra etmesiyle başlamıştır.  

Uygur mabet duvar resimlerinin, Türk resminin en eski örnekleri olduğu 

bilinmektedir, bu dönemde yapılan minyatürlerin maniheist devirlere ait oldukları 

bilinmektedir. 8. ve 9. yüzyıla ait olan ve Turfan bölgesinde Hoço, Bezeklik, Sorçug gibi 

Uygur merkezlerinden günümüze gelmiş Türk resim sanatının örnekleri arasında, minyatürler 

de bulunmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önceki devreye ait yazmalardaki 

minyatürler, Uygur prens ve prensesleri ile Mani ve Uygur rahiplerini canlandırırlar. Çeşitli 

kültür ve dinlerin etkili olduğu bir ortamda yapılan bu minyatürlerin üslupları çok zengindir 

ve farklılıklar gösterir. Türk minyatür sanatının 13. yüzyıla kadar olan gelişimini gösteren 

daha sonraki örnekler ne yazık ki, kaybolup gitmiştir ( www.istanbul.edu.tr, 12.04.2008). 

Uygur nakkaşları 9. yüzyılda Bağdat, Meraga ve Tebriz şehirlerine gelmişler, bu 

bölgelerde Türk hükümdarlarının koruması altına alınmışlar, rahat bir çalışma ortamı içinde 

resimlerini üreterek, İslam minyatürlerindeki parlak dönemi başlatmışlardır. Uygurların, 

İslamiyet'ten önce, Mani ve Buda dininin etkisi ile Orta Asya'da üstün bir seviyeye 

çıkardıkları resim ve minyatür sanatı, İslamiyet'ten sonra da çeşitli yollarla Anadolu'ya kadar 

intikal etmiştir. 
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2.1.2. İslamiyet’ten sonraki Türk Sanatında minyatür 

Uygurlar yıkıldıktan sonra, Doğu ve Batı Türkistan'da vücut bulan Karahanlı Devleti 

(840–1212) İslam dinini resmen kabul etmiş ve yayılmasında büyük pay sahibi olmuştur.   

Karahanlılar devrinde İslam kültürü ile Türk kültürünün birbirine paralel olarak gelişimi söz 

konusu olmuştur.  

İslam sanatının gelişip gerçek olgunluklarına ulaştıkları zaman, 12. yüzyıldan sonra, 

Türklerin, İslam âleminin hemen hemen her yerinde egemen olmaya başladıkları zamana 

denk düşmektedir. Türkler minyatür sanatında, geçtikleri her ülkede kendi üsluplarını 

yerleştirmişlerdir.  

Selçuklu Türklerinin Maveraünnehir’den Batı Asya’ya gelmeleri, Batı Asya İslam 

tarihi için olduğu kadar sanat tarihi içinde yeni bir devrin başlangıcı olmuş, Türk unsurunu 

bütün doğu ülkesinde sürekli olarak yerleştirmiştir (Diez,1946). 

Bağdat'ta ilk İslam minyatür mektebini açanlar Selçuklu Türkleridir. Selçuklu çığırı 

olarak adlandırılan bu mektebin minyatürleri, Selçuklu sultan ve emirlerinin kâtip ve 

nakkaşları olan Uygur Türkleri tarafından geliştirilmiştir (Binark, 1972). Bu dönemde 

İran'daki Büyük Selçuklu Devleti döneminde minyatürlü yazmaların hazırlanışı  h ı z  

kazanmıştır. 

Büyük Selçukluların dağılması üzerine Mezopotamya çevresinde ortaya çıkan bölgesel 

devletlerde ve Anadolu Selçukluların egemen olduğu yörelerde de minyatürlü el yazmaları 

hazırlandı. Konya, Diyarbakır, Musul ve Bağdat gibi kentler bu dönem minyatür sanatının 

korunduğu önemli sanat merkezleri oldu. Selçuklular, Uygur resim sanatından ilham alarak, 

Türk minyatür sanatında yeni bir üslup yaratmışlardır (Yetkin, 1963). 

Anadolu Selçuklu minyatür sanatının en ilgi çekici ve tipik örnekleri Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Varka vü Gülşah adlı mesnevide yer alır. Bu eser 11. 

yüzyılda şair Ayyuki tarafından Farsça olarak yazılmış ve Gazneli Sultan Mahmut'a 

sunulmuştur. Eserin ressamı, Haydan Konya'ya göç etmiş bir aileden Abdülmümin bin 

Muhammed'dir (Tanındı, 1996). Eserin konusu Varka ile Gülşah arasında geçen aşkın hazin 

öyküsüdür. Bu öykü eserin içindeki yetmiş bir resimle, yatay ve dar alanda tasarlanarak bir 

sinema şeridi gibi gözler önüne serilmiştir. 
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13. yüzyıl başlarında Moğolların Anadolu'yu istila etmeye başlamaları nedeni ile 

minyatür sanatı, Anadolu Selçuklu üslubundan farklı bir görünüm kazandı. Yapıtların 

konuları değişti. Minyatürler, tarihsel ya da dinsel konulu yapıtlar ve destanlar, Orta Asya ve 

Uzakdoğu resim geleneğine bağlanan gerçekçi yaklaşımla bezendi.  

14. yüzyıl sonlarında, Timur'un Tebriz, Şiraz, Bağdat gibi Ünlü sanat merkezlerini 

almasından sonra buralarda ve Semerkand'da minyatür sanatı önemli gelişmeler gösterdi. 

Timuroğulları devrinde, 15. Yüzyılda Heratlı Behzad'ın elinde yeni bir üslupla gelişen 

minyatür sanatı, Osmanlı minyatür sanatını da etkilemiştir. Osmanlı minyatür sanatına 

geçmeden önce, araştırıcıların Türklerin eski yurtları Orta Asya’da, Türkistan’da yapılmış 

olduğunda birleştikleri ve “Mehmet Siyah Kalem” diye adlandırılan resimlerden söz etmek 

gerekir. Topkapı Sarayı’ndaki bu resimler, içinde sultanın portresi bulunduğu için “Fatih 

Albümü” diye adlandırılan derlemede yer almaktadır. Bu resimlerdeki figürler belli bir hacim 

değerine sahiptir. Koyu ve az sayıda renk kullanılarak yapılmış olan resimlerin bir kısmının 

rulo parçaları olduğu anlaşılmıştır. Resimlerin bazıları ipek, bazıları da kaba Çin kâğıdına 

yapılmıştır. Bilim adamlarının Şamanizm dünyasını yansıttığı konusunda görüş birliğinde 

oldukları bu resimlerde kuvvetli bir Çin sanatı etkisi egemendir ( www.istanbul.edu.tr, 

12.04.2008). 

Osmanlı döneminde minyatür sanatı saray nakkışhanelerinde en seçkin örneklerini 

vermiştir. Osmanlı döneminde minyatür kitap resmi ve sanatı tamamen saraya bağımlı olarak 

gelişmiş ve üç yüz yılı aşkın süre ürünler vermiştir. Bu dönemin günümüze gelen ilk örnekleri 

İstanbul'un Fatihi Sultan II. Mehmet'in saltanat yıllarıdır (Çağman, 1982). Osmanlı 

döneminde her sultan saraylarda nakkışhaneler kurdurarak, kitap sanatının ve minyatürün 

gelişmesini sağladılar.  

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. Sultan II 

Bayezid zamanından, Uzun Firdevsi diye tanınan Bursalı Şerafeddin'in yazdığı 

Süleymanname, klasik Osmanlı minyatürlerine bir başlangıç olabilir (Aslanapa, 1987). 

16. yüzyıl başlarında Yavuz Sultan Selim'in İran seferinden sonra Tebriz'den getirttiği 

nakkaşlarla yeni bir döneme girmiştir (Önder, 1995). 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.istanbul.edu.tr/
http://www.clicktoconvert.com


9 
 

Osmanlı minyatür sanatında tarihi konulu minyatürlü yazmalar, ilk olarak 16. yüzyılın 

ilk yarısında Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı minyatür sanatının karakteristik bir 

özelliğini oluşturan önemli bir yenilik olarak ortaya çıkar (Akalay, 1966–1968). 

Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı minyatür sanatında pek çok yeniliğin 

denendiği bir dönemdir. Bu yenilikler arasında, tarihi olayları saptama anlayışının 

“şehnamecilik” adıyla resmi bir görev halini alması da vardır. Bu anlayış içinde tarihi olaylar 

yazma olarak kayda geçirilirken, bir yandan da resimleniyordu. İmparatorluğun doğu ve 

batısındaki savaşlar, fetihler ve seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, bayram 

kutlamaları gibi önemli olayların yanı sıra, bazen sultanın yalnızca tek bir seferi de ele 

alınabiliyordu. Kanuni döneminde Nevaî Hamsesi, Nevaî Divanı, Tuhfet-el Ahrar gibi edebi 

eserlerin yanında, tarihi minyatürler de aynı derecede önemlidir ( www.istanbul.edu.tr, 

12.04.2008). 

Sultan Süleyman'ın uzun süren saltanat devrinde (1520–66) imparatorluk sınırları 

giderek genişlemiş ve güçlenmiştir. Bu dönem de, saray nakkaşhanesinde çalışan sanatçılar, 

sarayın aylıklı sanatçıları olarak çalışmışlardır. Tebrizli, Heratlı, Macar, Arnavut, Bosnalı, 

Çerkez, Gürcü olmak üzere farklı kökenli sanatçılar bu dönemde eserler vermişlerdir. Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde, Türk resim sanatı ana karakterini kazanmaya başlamıştır. 

Topografik kent, kale tasvirleri, devrin önemli siyasi olayları, peş peşe kazanılan zaferler, 

Sultanın resmi yaşamıyla ilgili konuları belgeleyen minyatürler, 1530'lardan sonra giderek 

ağırlık kazanmıştır. En güzel örnekler bu dönemde verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 

dönemi Türk Minyatür’ünün asıl önemli grubu Farsça ve manzum olarak yazılmış, genel 

olarak Şehname adı verilen, Osmanlı tarihiyle ilgili eserler oluşturur. Tarih konulu yazmaların 

ilgi çekici bir grubu, bazı seferleri konu alan minyatürlerdir. Matrak sporundaki ustalığından 

dolayı Matrakçı Nasuh olarak tanınan sanatçı tarafından yazılıp, resimlendirilen bir grup eser, 

Türk resminde büyük bir yenilik olarak dikkati çekmektedir. 

Minyatürün gelişmesi II. Selim (1566–74) ve II. Murat (1574–95) dönemlerinde de 

sürdü; Seyyit Lokman'ın yazdığı Hünername ve Şehzade Mehmet'in (III. Mehmet) sünnet 

düğününü anlatan Surname gibi kitapların resimlendirilmesinde çalışan Nakkaş Osman 

minyatür sanatının niteliğini yükseltti, mekân ile ele alınan biçimler ve kişiler arasında 

organik bir birlik sağlandı. 17. yüzyılda da aşağı yukarı aynı konular işlendi. Bu arada Nakşî, 

Osmanlı ünlülerini, Şeyh ve bilginlerini, onların Osmanlı Sultanlarıyla ilişkilerini ele aldığı 
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minyatürler yaptı. Nakkaş Hasan Paşa ise Eğri Seferini canlandıran büyük boy minyatürler 

çizdi (Cunbur, 1968). 

18. yüzyılın ikinci yarısında batı kültürüne karşı olan ilginin artması resim alanını da 

etkilemiştir. Bu doğrultuda minyatürde gerilemeye başladı. Türk Minyatürü 19. yüzyılda 

önemini iyice yitirmiştir. Yerini yavaş yavaş batı tarzı resim anlayışına bırakmıştır. 19. 

yüzyıldan sonra perspektif ve renklerde ışık etkilerinin ortaya çıkmasıyla Minyatür Sanatı 

ortadan kaybolmaya başlar ve yeni Türk resminin temelleri de bu dönemde atılmaya başlar 

( www.muratsahingoz.com, 22.04.2008). 

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı minyatürü yerini tamamen batı sanat kurallarına 

uygun eserlere bırakmıştır (Tanındı, 1996). 

2.2. Minyatür Sanatı İle İlgili Tanımlar 

Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten minyatür sözcüğü, 

zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Ortaçağ Avrupa'sında elyazması 

kitaplarda, baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak süslenmiştir. Bu iş için,  kırmızı renk 

veren ve Latince adı minium olan kurşun oksit kullanılmıştır. Minyatür sözcüğü buradan 

türemiştir. Minyatür kelimesinin Türkçede, Arapçada ve Farsçada bir karşılığı yoktur. Türk 

dünyasında eskiden beri minyatüre nakış, nakış yapana da nakkaş denilmiştir. Bizde nakış, 

boya ile resim yapmak anlamında kullanılmış bir tabirdir. Boya ile resim yapanlara nakkaş; 

tablo ve insan resmi yapanlara musavvir veya şebin; manzara, tezyinat yapanlara ise tarrah 

adı verilmiştir (Binark, 1978). 

Kitaplarda ki konulara açıklık getirmek, süslemek, anlatımı kuvvetlendirmek için 

renkli boyalarla yapılan bir tasvir sanatı, kitap sanatımızla iç içe olmuştur. İlk zamanlar siyah 

mürekkeple yazılan hatların içerisinde tasvirleri belgeleyen ve tanıtımları gösteren şekillerle 

kırmızı sülüğen yapılmış, dikkat çekilmek ve konudan ayrılmak istenilmiştir. Demir bileşiği 

olan bu madde minear denilen bir maddedir. Bunun için bu tasvir çalışmalarına ve 

şekillendirmelere mineature denilmiştir. Daha sonraları minyatür ismini almıştır. Bugün ise 

minyatür denilince bir şeyin küçüğü akla gelmektedir. Oysaki kırmızılama anlamına gelen bu 

sözcük bu gün yanlış kullanılmaktadır. Yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve ince işlenmiş 

resim, nakış resim demektir. Minyatür yapan kimseye, minyatürcüye nakkaş, musavvir adı 

verilir. Yazma bir eseri süslemeye minyatürlemek denir (Gülensoy, 1997).  
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Tüm bu tanımlardan hareketle diyebiliriz ki, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu 

resimler ve bu tür resim sanatına minyatür denir. Günümüzde ise minyatür, boyutları 

büyüyerek duvar sanatı, teşhir sanatı olarak plastik sanatlar içerisindeki yerini almıştır. 

2.3. Minyatür Yapım Teknikleri 

Minyatür sanatının başlangıcı için, boya resim sanatının bir ürünüdür demek 

mümkündür. Boya resim (Fr. Peinture) sanatının başlangıcı olan minyatür, büsbütün ayrı bir 

resim tarzıdır. Bu tarzda yapılan resimler bilhassa kitapları resimlemek hususuna tahsis 

edildiği için daima sayfa büyüklüğünde ve küçük kıtalarda yapılır (Arseven, 1973). 

Minyatürün yapım tekniği kendine özgü özellikler taşımaktadır. İsmet Binark 

minyatür yapım tekniği ile ilgili bu özellikleri, figürleri birbirini kapatmayacak şekilde 

dizmek, geriye kalan figürleri kâğıdın üst tarafına çizmek, şahısların iriliğini önemlerine göre 

tespit etmek, manzarada uzaklığı ve boy nispeti yönünden belirtmemek, en ince ayrıntıları 

dahi işlemek renkleri ışık, gölge unsuru aramadan sürmek şeklindeki ifadelerle anlatmıştır. 

Minyatürde kullanılan boyalar, toprak boyalardır. Toprak boya su ile eritilir. Boyaların 

sabit olması için 18. yüzyıla kadar içine yumurta sarısı karıştırılmış boyalar sabit ve parlak 

olduğu gibi, resimlerde kabarıklıkta da meydana getirilir ki, minyatürde bu makbul addedilir. 

Bu durumda her kullanışta taze yumurta sarısı ilave edilmiş boya hazırlamak mecburiyeti 

vardır. Yumurta sarısı karıştırılmış boya kuruduktan sonra tekrar kullanılamaz. Sonraları 

boyaların içine tutkal konulmuştur. Tutkal suda eritilir, içine bir damla saf pekmez veya iki 

damla üzüm suyu karıştırılır. Bu şekilde boyalar tekrar su ile eritilerek kullanılabilir. Bu 

şekilde hazırlanan boyalar daha parlaktır. Tutkal yerine zamk-ı Arabî de kullanılabilir. Ancak 

bu tarzda boyalar parlak olmadığı gibi, zamanla da kararırlar. 

Minyatürde akarsular gümüş suyu ile yapılmıştır. Gümüş jelâtin suyu içinde eritilir, 

kâğıt üzerine sürtülür ve mührelendiği zaman aynen su gibi parlar. Yalnız gümüş, havanın 

oksijenle teması neticesi oksitlendiğinden, zamanla minyatürdeki bu satırlar kararır. El 

yazması kitapların sayfalarının etrafındaki cetvellerde bir takım kesikler görülür. Bu kesikler 

bakırdan elde edilen jengar adı verilen boyanın, bakır oksidin eseridir. 

Minyatür için pamuktan yapılmış ve Hint kâğıdı denilen kâğıt ile parşömen denilen 

ipekli kâğıttan başka aharlı kâğıt da kullanılırdı. Nişasta, yumurta akı, nişadır, kitre, zamk- ı 

Arabî, üstübeç bunların başlıcalarıydı (Binark, 1975). 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


12 
 

Aharlanmış kâğıt kullanmanın şöyle bir avantajı vardır; hem desenler daha düzgün 

çizilir hem de yazı ve desenlerin bozuk ve hatalı yerleri silinip, düzeltilebilinir. Bu sanatçıyı 

zorlamayan bir durumdur. 

Minyatürde yapılacak konu önce esquiss olarak bir kâğıt üzerine işlenir. Son şeklini 

aldıktan sonra asıl sayfa üzerine çizilir. Desen önce bir fırça ile ve uhra denilen kiremit rengi 

bir boya ile çizilir. Desen çiziminde siyah ve kahverengi boya kullanılmaz. Zira bu boyalar, 

altın ve diğer boyalara tesir edip, onları bozarlar. Ayrıca desenin gayet ince çizilmesi de 

şarttır. Bazen kâğıdın üstü zemin olarak zamklı üstübeç veya boyaların daha parlak 

görünmesini temin için altın tabaka ile örtülür. Altının boya sürülmeden önce kullanılması 

icap eder. Altının sürülmesinden önce boya kullanılırsa, boyalar parlamaz. Çizgiler arasındaki 

boşluklar boya ile kapatıldıktan sonra Çin mürekkebiyle saç, sakal, yüz, elbise kıvrımları, 

elbise üzerindeki tezyinat altın işlemeler, ağaç ve çiçekler gibi ince teferruat tamamlanır. 

Siyah renkte olan Çin mürekkebi, susam yağından elde edilmiş is ile yapılır. Öküz derisinden 

elde edilen bir tutkalla karıştırılarak macun haline getirilir, kuruduktan sonra tekrar su ile 

karıştırılarak mürekkep şeklinde kullanılır (Binark, 1970). 

Minyatür nakkaşçısının en önemli aleti de fırçadır. Minyatürde çizgilerin gayet ince 

olması bu fırçalarında ince olmasını gerektirir. Muhtelif incelikte fırçalar kullanılır. Çizgiler 

ince şekiller tüy kalem denilen ve kedi kılından yapılan gayet ince bir fırça ile işlenir. Bu üç 

aylık kedinin arka tüylerinden yapılır. Bu tüylerin ucu sivri ve sağlam birkaç kıl kesip ipekle 

bağlayarak tüyün biri uzunca bırakılarak bir kanat kamışa geçirilir. En iyisi güvercin 

kanadının kamışıdır (Arseven, 1983). 
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3. BÖLÜM 

3.1. Türklerde Eğlence Hayatına Genel Bir Bakış 

Eğlence kelime anlamı olarak, eğlenme işi, sefahat, neşeli ve hoşça vakit geçirmek 

anlamına gelmektedir ( www.edebiyatdefteri.com, 10.04.2008).  

Eğlenceyi yönlendiren başlıca alt alanlara baktığımızda  olumlu ve olumsuz pek çok 

bağımlılık, tutku, oyun, yarış, tören, kutlama, gösteri, şölen, festival, karnaval, anma   vb. 

etkinliklerle karşılaşırız. Bu etkinleri tamamlayan doğa, hayvan, eşya ve araçlar, eğlence 

hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Dünya hayatının bir oyun veya bir eğlence olmadığı 

bilinmekle birlikte, insanlar ve havanlar bazen kendi sınıfları içinde ve bazen de hep birlikte 

eğlenirler... Eğlencenin içinde kara, su, hava ve ateş vardır. Yani canlının dört temel ihtiyacı... 

Bir başka deyişle eğlence, insan hayatın beşinci temel ihtiyacı gibidir ( www.turan.tc, 

18.04.2008). 

 

Bir toplumun kültürünü oluşturan somut ve soyut unsurların (örf, adet, gelenek vb.) 

çoğu eğlenmek amacıyla yaratılmakta ve yeni nesillere aktarılmaktadır. Türk toplumunun 

geçmişine baktığımızda da bu durum böyledir. Destan, masal, halk hikâyesi, fıkra, bilmece, 

tekerleme, vb. gibi unsurların genellikle eğlence ortamlarında var olduğunu görmekteyiz. 

Eğlenceler, toplumu yansıtan bir ayna niteliğindedir. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında 

eğlenceler ciddi olmayan bir unsurmuş gibi nitelendirilse de bireyin kendisi, toplumu, tarihi 

ve kültürü hakkında bilinçlendiği ortamlardır. Ayrıca toplumdaki kültürel değişmelerin 

belirlenebildiği alanların başında yer almaktadır. İşin özüne indiğimizde ise eğlencelerin bize, 

toplumsal yaşamımızın durumu ile ilgili sağlam kanıtlar sunduğunu görmekteyiz. 

 

Eğlence anlayışı, gelenek ve göreneklerle paralel olarak değişen bir kavramdır. Türk 

halkı yaşadığı yere ve ilişki kurduğu milletlere göre eğlence hayatını da yeniden 

yorumlamıştır. Fakat asla milli kökenlerinden ayrılmamıştır. Her milletin eğlence anlayışında 

ayrılıklar vardır. Türk ulusunun eğlence anlayışını oluşturan en önemli etkenlerden biride 

inançlarıdır. Bu açıdan İslamiyet’in kabulünden önceki dönemde Türklerin eğlence 

anlayışlarına bakıldığında mitolojik unsurların büyük bir yer kapladığı görülmektedir. 

 

Türklerde bayram eğlenceleri önemlidir. Gece ziyaretleri (Tap (b) Zug), ziyafetler, 

müzikli, içkili eğlenceler, bilmeceler, kukla gösterileri düzenlenirdi. Ayrıca sohbetler 
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yapılırdı. Destanlar, harpler, zaferler anlatılırdı. Türklerde Toy denilen eğlenceli bir yemek 

ziyafeti vardı. Bu eğlenceleri beyler düzenlerlerdi. Çoğunlukla boy beylerini ve halkı 

doyurmak için yapılan ziyafetlerdi. Toy törenlerinde kalabalık gruplar doyurulur, bazı şeyler 

verilir, ardından da eğlenceler yapılırdı. Eski Türklerin o günkü yaşayışları, akşam ziyaretleri 

bugün hala Anadolu’da devam ede gelen bir yaşam biçimidir.  

 

Türk ulusunun İslamiyet’i kabulünden sonraki dönemde Gök Tanrı inancının İslam 

dini ile gösterdiği büyük benzerlik, mücadelecilik ve disiplin anlayışı, Türk töresinin 

oluşumunu tamamlamasını sağladı. 

 

Türklerin  8. yüzyılın sonunda İslamiyet ile tanışması ve 9. yüzyılda Müslümanlarla 

kaynaşması, sosyal ve kültürel hayatında ve Türk töresinde çeşitli değişimleri de beraberinde 

getirmiştir. Fakat eğlence anlayışında tahribat daha çok şehirleşme ile büyük yerleşim 

yerlerinde başlamıştır (www. turan.tc, 18.04.2008). 

 

İslam dininin dengesi, Türk ulusunun eğlence hayatını da belli ölçülerde düzenlemiş 

ve özellikle ahlak dışı eğlence anlayışları terk edilmeye başlanmıştır. İslamiyet'te eğlenmek, 

gülmek, neşelenmek gibi unsurlar insan fıtratının tabii bir parçası olarak görülmektedir. 

İslamiyet’in kabulünden sonra sportif eğlenceler, müzik ve gösteri eğlenceleri de 

yaygınlaşmıştır.  

 

Osmanlı döneminde ise eğlence faaliyetleri ilk dönemlerde spor oyunları (avcılık ve 

okçuluk, güreş ve cirit ) ile başladı. Daha sonra açılan hem eğlence hem bilgi merkezleri olan 

kıraathaneler gelişti. Bu dönemde Osmanlı eğlence anlayışı, Türk töresindeki Anadolu 

geleneğinden kopup, Arap, Fars ve batı geleneklerinin bir karışımı haline dönüşmüştü. 

Zamanla halkın eğlenceleri ile üst sınıf eğlence anlayışları birbirinden  kopma noktasına geldi. 

 

Osmanlı eğlenceleri, belli zamanlarda yapılan ihtişamlı eğlencelerdi. Osmanlı 

eğlenceleri, ekonomik yenilenme sağladığı ve birleştirici özelliklere sahip olduğu için önemli 

bir yere sahipti. Osmanlı üretiminde oluşan mali birikimi ve enerji birikimini dengelemek 

gerekmekte idi. Düzenlenen eğlenceler bu dengelemeyi sağlayan en önemli ortamlardan biri 

oldu. Geçici sürelerde mali birikimi ve enerji birikiminde dengelenme işleminin yapılması 

için harcama yapılması gerekiyordu. Bu eğlencelerde dini ve sosyal yasakların ve baskının 

kaldırılması ve savurganlık yapılması özgür bir alan oluşturuyordu. Bu şenlikler boyunca 
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kadınlar serbestçe dolaşabilirler, kısa süreli de olsa muhafazakâr yapı geçici bir süre esneklik 

gösterir, büyük bir enerji tüketimi yaşanırdı. Halkın psikolojisini düşünen yönetim, sık sık 

şenlikler hazırlatırdı. Böylece toplum yenileniyordu. Bazen yabancı elçiler içinde şenlik 

düzenlenirdi. Osmanlılar şenliklere “donanma” derlerdi. Bu şenlikler günler boyunca sürer, 

savaşlar canlandırılır, köçekler, çengiler dans eder, mahyalar, fişek gösterileri düzenlenir, 

maketler hazırlanır ve birçok eğlence amaçlı gösteriler yapılırdı. Devlet yönetimi, dinî 

bayramlar dışında da sık sık çeşitli olayları bahane ederek şenlikler hazırlatırdı. Dinî şenlikler, 

iki bayram, mevlit kandili, Hırka- i Şerif’in (Peygamberin hırkası) Ramazan ayında 

sergilenmesi ve Sürre alayının (her yıl hac zamanı Padişah tarafından Mekke’ye yollanan 

armağanları götüren askeri kıta) yola çıkışı Osmanlılarda eğlence kurulması için yeterli 

olaylardı. Devlet üst düzeyinin yaşadığı sevinçli olaylar, sultanın tahta çıkması, sultanın 

çocuklarının doğumu, sarayda evlenme, bir zaferin kutlanması, Valide Sultan’ın eski saraya 

alayla gidişi, şehzadelerin sünneti, şehzadelerin eğitime başlamaları gibi olaylar için de sivil 

şenlikler düzenlenirdi. 

       

Bu dönemde, Osmanlılarda eğlence hayatını düzenleyen resmi ve sivil kuruluşlar 

ortaya çıktı. Bunlar Eğlencehane- i Osmanî Kumpanyası, Handehane-i Osmanlı Kumpanyası, 

Meserrethane- i  O s m a n î Kumpanyası, Temaşahane- i Osmanlı Kumpanyası idi 

(www.turan.tc,18.04.2008). 

 

Osmanlı toplumu eğlencelerle bir araya gelip ve bir bütün olurlardı. Sosyal bağlar 

güçlenirdi. Böylece gelenekler sürer, inançlar tazelenir, değer yargıları ve töreler 

sağlamlaşırdı. Osmanlı’da bayramlar, cülus günleri, şehzade ve sultan doğumları, zafer 

kutlamaları, sefere çıkışlar eğlencenin kurulması için yeterli sebeplerdi. Fakat otuz gün 

Ramazan gecelerinde süren eğlenceler, en dikkate değerlerindendi. Halkın eğlenmesi önemli 

idi. Ziyafetler düzenlenir, gösteriler yapılırdı. Nahıllar yapılır, dolaştırılır ve dağıtılırdı.  

            

Osmanlı’nın bu eğlencelerinde Karagöz ( Türk hayal oyunu), orta oyunu 

(Geleneksel, belirli senaryoya dayanmayan, tulûat esasında, geniş ölçüde taklitçilikle 

beslenmiş Türk tiyatrosudur), meddahlar, küçük teatral gösteriler, hayvan figürleri, havai 

fişek, fener gösterileri, hayvan oynatıcıları, zor bazlar, maskaralar, zenneler, Cam – baz, 

hokka – baz, sürahi – baz, kumar – baz, kase – baz, kuze – baz, kukla – baz, hayal – baz 

( Bu adlar, Evliya Çelebi’nin eserinde olmakla beraber daha fazla türlerde bulunmaktadır. 

“Baz” Farsçada ism-i faildir, “oynayan” demektir ) önemli bir yere sahipti. Ayrıca kahvehane, 
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meyhane, mesireler, harp oyunları, avcılık, atlı sporlar, güreş, okçuluk halkın eğlendiği yer ve 

gösterilerdi. İnsan görünmeden kendi kendisine ilerliyor hissini veren gemiler, üstünde 

güldüren şekiller bulunan ve hiçbir şey tarafından çekilmeyen arabalar, bahçeler gösterilirdi. 

Osmanlılar zamanında da ortaoyunu ehemmiyetli rol oynamıştır. Padişah düğünlerinde daima 

tiyatro temsilleri hususiyet teşkil ederdi (Nicholas, 1933). 

 

Osmanlı eğlence hayatında, davul, kös, nakkare gibi aletler büyük önem taşımaktadır. 

Bu “büyük” seslerin insanları heyecanlandırdığı düşünülmüştür. Osmanlı eğlencelerinde 

Mehter’in de yeri büyüktür. Mehter; Osmanlı askeri musiki olarak açık havada icra edilen bir 

müzik türüdür (Sanal, 1964).  

 

Ayrıca spor şekline geçen eğlenceler, devamlı savaşan bir yapıya sahip olan Osmanlı 

insanlarının yeteneklerini koruyucu ve geliştirici bir rol oynamaktadır. Böylece insanlar her 

zaman savaşa hazır süvariler olmaktaydı. Osmanlı eğlencelerinde çocuklarla, davetlileri 

eğlendirmek için zamanın bütün olanaklar kullanılmaktaydı. Halk hangi saatte olursa olsun 

gelip yemek yiyebiliyordu. Garnizonlarda Türk askerine ziyafet çekiliyordu.  

 

Osmanlı İmparatorluğu'nda düğünler de bir törendi. Özellikle şehzadelerin sünnet 

düğünleri muhteşem bir biçimde düzenleniyordu. Bu ritüel kızlar ağasının, şehzadenin sünnet 

çağına eriştiğini sultana bildirmesiyle başlardı. Padişah, eğlencelerin detaylarını konuşmak 

için Harem’e gider, Haseki Sultan’la görüşür; harem ağalarının fikirlerinin alırdı. Haber tüm 

imparatorluğa duyurulur, ertesi gün hazırlıklara başlanırdı. Haremde hediyeler dağıtılır, fener 

alayı düzenlenir; cariyeler süslenir, hokkabazlar gösteriler yaparlardı. Daha sonra tüm halkın 

ve yabancı konukların iştirak edeceği büyük şölene sıra gelirdi. Önce yer tespiti yapılır, 

izleyiciler için yer hazırlanır, çadırlar kurulur, cumbalar yapılır, salıncaklar kurulur, kuklalar, 

maketler, cambazların ipleri v.s. hazırlanırdı. Çalışmalar ayrıntılı, dikkatli ve işbölümü 

yapılarak gerçekleştirilirdi. Tüm dükkânlar süslenir, içki serbest bırakılır, kolcular sürekli 

asayişi kontrol ederlerdi. Sürekli olarak yemek sunulurdu. Bütün bunlar halkın katılımını 

sağlamak için açık havada yapılıyordu. Yemek, boru ve davulların ses vermesi ile başlardı. 

Yemekler, pirinç pilavı, kızarmış koyun eti ve muhallebiydi. İçecek ise şerbetti. Eğlencelere 

Müslüman, Rum, Ermeni ve Katolik okulları da davet edilirdi. Eğlence kültüründe de merkez 

olan İstanbul’un, yabancılar gözünde  ayrı bir mistik havası ve doğu kültürünün gizemi vardı 

( www.turan.tc, 18.04.2008).  
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Şehzadelerle beraber pek çok çocuğun sünnet edilmesi sağlanıyordu. Değerli hediyeler 

şehzadeye kalır, diğer hediyeler şehzadeyle sünnet olanlara dağıtılırdı. Yabancı elçiler, komşu 

devletlerin temsilcileri çağırılırdı. Şenlikler, padişahın şenlik yerine gelişiyle sabah başlar, 

öğleye kadar yüksek devlet görevlileri kabul edilirdi. Öğle şöleninin ardından, cirit 

karşılaşması ve esnafların geçiş alayı düzenlenirdi. Bu alaya dev, ürünler, maketler eşlik 

ederdi. Geceleri ise çok daha görkemli eğlenceler düzenlenirdi. Fişek gösterileri, suda giden 

arabalar, ipte dans eden dansçılar, akrobatlar izleyicileri derinden etkilerdi. Evler aydınlatılır. 

Suya yansıyan ışıkların seyrine doyum olmazdı. Mahyalar hazırlanırdı ve bütün bu gösteriler 

mehtersiz olmazdı.  Osmanlı eğlencelerindeki bütün etkinlikler, birleştirici ve bütünleştirici 

olmuştu. Bu anlatılanlardan çıkan sonuç, Osmanlı yönetiminin, eğlence unsurunu oluşturan 

her faaliyete destek vermesi idi. Osmanlı hayatında kullanılan belli başlı eğlence unsurları, 

dans ve sözsüz dramatik sanatlar ( dini danslar, çengi ve köçeklerin dansları, taklit dansları, 

tulumbacıların komik dansları, sihirbazların dansları ve savaş dansları), sözlü dramatik 

sanatlar (orta oyunu, kukla, gölge oyunu), üç boyutlu tasvir sanatları ( kalıcılık taşımayan 

maketler), ya soyut bir biçimde ya maketlere yerleştirilmiş olan ya da insanların 

üzerinde yapılan ışık sanatları (fişek, kandil, maytap, mahya), sirk sanatları ve 

gözbağcılık sanatları (hokkabaz, cambaz),  kostüm, maket ve dekorların konsepte uygun 

olduğu dramatik savaş gösterileri ile esnaf alaylarının geçit gösterileridir. Bunlara güreş, 

cirit, matrak gibi sportif gösterileri ve mehteri de eklemek mümkündür. Bütün bu unsurlar, 

eğlencelerde bazen tek başına bazen beraberce sahne alırlar. 

 

Tüm bu Osmanlı eğlencelerinin öyle ateşli bir dönemi vardır ki; bu dönem 1720 

tarihidir. Batı ile sıkı ilişkilerin kurulduğu bu dönem, aynı zamanda Lale Devri'nin de 

başlangıcıdır. Avrupa ülkeleriyle görülen siyasal ve ekonomik ilişkiler, kültürel ortamı da 

etkilemiştir.  Lale Devri, tarihte zevk ü safa, eğlence dönemi olarak geçer; ancak en önemli 

özelliklerinden biri de çok entelektüel bir devir olmasıdır. Bu dönemden sonra Osmanlı 

eğlenceleri artık eski ihtişamını kaybetmiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Daha sonra ki 

zamanlarda her alanda olduğu gibi Türk eğlence anlayışında da batı etkileri görülmeye 

başlanmıştır. Buradan hareketle Osmanlı eğlenceleri için diyebiliriz ki toplumun her sınıfının 

katıldığı, devletin ülke içinde ve dışında yaptığı büyük bir gövde gösterisi olmuştur. 

Eğlencelerdeki ihtişam, nizam ve birliktelikten etkilenmemek mümkün değildir. Eğlence 

kavramı, insanların yaşayış tarzına, kültürüne, dünyaya bakış tarzına göre değişiklik gösterse 

de çok çeşitli etkilere rağmen Türk toplumu, eğlenceler konusunda milli kültürünü korumuş 

ve bir devamlılık göstermiştir. 
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4. BÖLÜM 

4.1. Surname-i Vehbi   

Tarih boyunca eğlenceler insanların en vazgeçilmez tutkularından biri olmuştur. 

Osmanlı eğlence anlayışında da bu böyleydi. Özellikle konusu, kapsamı ne olursa olsun, 

devletin destek verdiği her eğlencenin ilk önde gelen gayesi devlet ve halk arasındaki bağı 

sıkılaştırmaktı. Osmanlı Devleti’nin düzenlediği eğlencelerde, toplumun her kesiminden geniş 

bir yelpaze bu şenlikleri izlemek için aynı yerde toplanırdı. Bu durum da Osmanlı yönetim 

biçiminin toplumsal yapısını güçlendirirdi. Eğlenceler Osmanlı kültüründe geniş ve sağlam 

bir yere sahipti. 

Osmanlılarda şenlik anlamına gelen kelime Sur kelimesidir. Osmanlı Devleti’nin 

gerçek gücünü ve zenginliğini, halkına aynı zamanda da yabancılara gösterebildiği bu 

eğlencelerin anlatıldığı yazılı ve minyatürlü yazmalara ise surname (şenlik kitabı) 

denmektedir. Surnameler Osmanlı'ya hastır. Surnamelerin meydana gelişinde bütünüyle yerel 

özellikler, Bizans hipodrom geleneği ve tarihsel Türk boylarının şölen anılarının karışımı 

görülmektedir. Sur (şenlik) düzenleme ya da surname (şenlik kitabı) yazma Osmanlılara özgü 

bir gelenektir. İlk kayıtlara geçen şenlik 1285 tarihinde I. Osman ile Karaman Beyi’nin 

kızının düğünüdür. Osmanlı dünyasında, saray şenlikleri şehzadelerin doğumlarını, sultan 

kızlarının evlenmelerini kutlamak için yapılırdı. Osmanlı Döneminde yapılan son şenlik ise 

1858 tarihinde yapılmıştır (Atıl, 1999). Surnamelerin en önemli örneklerinden biriside 1582 

tarihinde yapılan kutlamayı anlatan Surname-i Hümayun’dur. Bu eser Sultan III. Murat’ın 

oğlu, şehzade Mehmet’in 52 gün, 52 gece süren dillere desten sünnet şölenini anlatmaktadır. 

Bir yıl süren hazırlıktan sonra, Osmanlı Sultanı’nın imparatorluğunu yönettiği ve yaşadığı 

merkezde yapılan bu şenlik, uluslar arası nitelikte bir festivale dönüşmüştür (Atasoy, 1997). 

Eserin nakkaşı, Nakkaş Osman, yapıtı 427 resimle süslemiştir. Surname-i Hümayunla Nakkaş 

Osman daha sonraki yıllarda hazırlanan düğün kitaplarına ve nakkaşlara en iyi örnek 

olmuştur. 

Türk kitap tarihinde el yazması devri Orta Asya'da Uygur Türkleri ile başlar (Cunbur, 

1968). Türk minyatür sanatı tarihi boyunca, yazma eserlerle ünlü nakkaşların resmettiği 

minyatürler bir arada kullanılmıştır. Burada güdülen amaç anlatımı daha kuvvetli kılmak ve 

yazma esere estetik bir değer katmak olmuştur. İslam dünyasında büyük önem taşıyan yazı 

sanatının belli başlı ürünü olan el yazması kitaplara, metni aydınlatmak amacıyla yerleştirilen 
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açıklayıcı tasvirler Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları döneminde Türk sanatının 

özgün bir resim alanını oluşturmuştur  (Parlar, 1995).  

Coğrafya ve topografya, astronomi, mekanik, tıp, insan ve hayvan anatomisi, zooloji, 

botanik, sulama gibi konularla simya, astroloji gibi konuların işlendiği eserler minyatürlü el 

yazmalarına en iyi örneklerdir. Fakat Osmanlı kitap sanatı içinde düğün kitapları ayrı bir yer 

tutar. Osmanlı Devleti’nin Lale Devri diye isimlendirilen refah ve sefa döneminde büyük 

rağbet gören surnamelerde bu tarz eserlere en iyi örnekleri teşkil etmektedir. Eğlence ve 

kaygılardan uzak geçirilen bu zaman dilimi Osmanlı kültürünün ikinci klasik dönemidir. 18. 

yy. Türk resmi daha başka bir üslup özelliği gösterir. Çünkü bu dönem Osmanlı için her 

alanda bir Rönesans dönemi olmuştur. Batının Osmanlı toplumunu fazlasıyla etkilemeye 

başladığı 18. yüzyılda kitap ressamlığı Sultan III. Ahmet'in koruyuculuğunda eski ile yeniyi, 

gelenekle yeni biçimleri karıştırmak şeklinde hareketlenir. Bunda batılı resim anlayışını 

gelenekselliğe uygulamayı, özellikle doğa çizimlerinde ustaca başaran Nakkaş Levni'nin 

önemli payı vardır (Tanındı, 1993). 

18. yüzyıl boyunca kitap ve albüm resimlerinde gerçekleştirilen üslup denemelerini iki 

açıdan değerlendirmek gerekir: Figür işleyişinde ve mekân düzenlemesindeki denemeler. Bu 

dönemin örnekleri, aslında Levni ve Buhari gibi Türk nakkaşlarının, figür denemelerinde 

minyatür estetiğinden ayrılmadıklarını göstermiştir. Oysa minyatürlerin hemen hepsinde 

belirgin olan perspektif denemeleri Türk resim sanatının gelişim çizgisinde daha önemli bir 

noktayı belirler. Sanatçılarımız üçüncü boyutu bilinçle araştırmışlardır. Önceleri minyatürlere 

ekledikleri doğa kesitlerinde araştırdıkları ışık-gölge ve perspektif gibi yenilikleri, sonraları 

manzara kompozisyonlarında uygulamaya koymuşlardır. Bu nedenle erken tarihlerde 

minyatürlerde ve el sanatı örneklerinde dikkati çeken manzara resimleri, Türk resim sanatında 

bir deneme dönemini yansıtır.  

Bu tezin, araştırma konusunun, bir bölümünü teşkil eden ayrıca Osmanlı padişahı III. 

Ahmet’in dört şehzadesinin sünnet düğünü nedeni ile yapılan şenlikleri anlatan, resimli el 

yazması Surname-Vehbi bu özelliklerin yansıtıldığı en güzel örnektir. Bu eserin yazarı şair 

Seyyid Hüseyin Vehbi’dir. Eserin minyatürleri ise dönemin baş nakkaşı Levni tarafından 

yapılmıştır. Bu eser 1720 yılında yapılan ve on beş gün, on beş gece süren sünnet düğününü 

içermektedir. Bu gün Topkapı Sayarı Müzesi’nde bulunan bu eser 137 minyatürü 

barındırmaktadır. III. Ahmet Kütüphanesi 3593 kayıt numaralı eser 175 sayfadan oluşur. 

Seyyid Vehbi'nin düz yazı biçiminde yazmış olduğu eserde arada şiirler de vardır. Aharlı 
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beyaz abadi kâğıda yapılan eser 20x38 cm. boyutundadır. Eser iki adet resimli nüshaya 

sahiptir; biri Nakkaş Levni tarafından resimlenmiş ve sultana sunulmuştur, diğerinin ise, 

Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunulduğu tahmin edilir ve Nakkaş İbrahim tarafından 

resmedilmiştir (Elmas,1994). Aharlı kâğıt kullanılan eser, 37,5x23,6 cm. boyutlarındadır. 

Metin talik yazı ile Türkçe yazılmıştır. Her sayfada 16 cm uzunluğunda 23 satır yer 

almaktadır. Metin 18.yy Osmanlı nesrinin karakteristik özelliklerini taşır. Eserin cildi 

orijinaldir, dışı mukavva üstüne, yeşil, sarı, pembe renklerle işlenmiş telli hatai kumaştandır. 

Eser çok hırpalanmamıştır ama gümüş rengi karararak etrafına yayılmıştır. Minyatürler 

üzerinde ise çeşitli lekeler oluşmuştur. Son sayfalarda ise eksik vardır (Sermiha, 1935). 

Minyatürler, biri hariç karşılıklı tam sayfa olarak yapılmış, metin kısmı talik yazı ile 

darca altın çerçeveler içine yazılmış olup, her sayfada 16 cm. uzunluğunda 23 satır yer 

almaktadır. Eserin cildi orijinaldir, dışı mukavva üstüne yeşil, sarı, pembe renklerle işlenmiş 

gümüş ve altın telli hatmi kumaştandır. Zahrında talik yazı ile Surname-i  Hümayun 

Hümevverili Vehbi Efendi yazmaktadır, burada bulunan oval bir mühür kâğıtla örtülmüştür. 

Başlığı mavi, eflatun, kırmızı mürekkeple yazılmış ve çok renkli bitkiler, altın yaldız 

yapraklar ve zengin ayrıntılarla bezenmiştir. Eser çok hırpalanmamış ama gümüş rengi 

işlemeler kararmış, minyatürler üzerinde çeşitli lekeler oluşmuştur (Elmas, 1994). Eserin 

yazarı Vehbi (ölümü 1736) İstanbul’da büyümüş bir ulemadır. Vehbi eserlerinde doğallığı ve 

bireyselciliği, eski İran okulunun felsefesi ile harmanlamıştır. III. Ahmet Çeşmesi üzerinde 

bulunan bir kasidesi ile ün yapmıştır. Şiirleri Nedim’in doğalcı üslubunu yansıtırken, nesirleri 

zaman zaman ağır ve uzundur. Divan’ı ve birde barışı övdüğü Sulhiya- i Vehbi diğer 

eserleridir. Mürettep Divanı ve Surnamesi ile tanınır. Önceleri Üç Vehbi mahlasını almışsa da 

daha sonra Seyit Vehbi adıyla ün kazanmıştır (Baykent, 1946). 

Eseri minyatürleyen Levni'nin başyapıtı, Sumame-i Vehbi'nin resimleridir (Tanındı, 

1993). Şüphesiz ki Osmanlı için eğlencenin dorukta olduğu dönem Lale Devri’dir. Bu eserde 

1720 tarihlidir. Yani o yıllardaki ihtişamın en önemli kanıtıdır. Sultan III. Ahmet’in ünlü 

nakkaşbaşısı Levni, padişahın çocukları için düzenlenen sünnet düğününü konu olarak 

almıştır. Levni’nin resimlediği Surname’de bütün ölçüler değişmiştir.  

 

Bu yapıtta anlaşılmaz bir dağınıklık göze çarpar. Levni, kendi sanat anlayışını 

gösteren bir düzen kurar ve klasik minyatürün sağlam yapısından ayrılır. Levni, Sultan III. 

Ahmet devrinin tiplerini bir fotoğraf gibi resmetmiş, bunlarla da bir üslup özelliği veya sanat 
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kuvveti göstermiştir. Tek sayfalar halinde yaptığı minyatürlerde de bütün çehreler birbirine 

benziyor. Yalnız daima elbiseler değişmektedir (Aslanapa, 1987). 

 

Eserin minyatürlerini yapan Levni’nin yaşam ve eğitimi ile ilgili fazla bir bilgi 

bilinmemektedir. Dönemine ait tek kayıt Dimitri Kantemir’in 1734–35 de yazdığı tarihtir. 

1701’de İstanbul’a gelen Kantemir, Boğdan voyvodalığına atandığı 1710’a kadar Osmanlı 

başkentinde yaşamıştır. Kantemir, kitabında, Osmanlı portre geleneğinden ve saraydan elde 

ettiği bir dizi sultan portresinden söz eder ve bu portrelerin saray musavviri Levni Çelebi 

tarafından yapıldığını belirtir. Kitapta Levni’nin I. Osman’dan II. Mustafa’ya kadar yaptığı 

sultan portrelerinin yirmi iki tanesinin gravürü de bulunmaktadır. 

 

Edirne’den gelmiş olan Levni’nin asıl ismi Abdülcelil Çelebi’dir (Ünver, 1951). 

Nakkaşlık yapmış, I. Mahmut’un tahttan indirildiği anda işe alınmış 1732–33’ de ölmüştür. 

Levni, Otakçılar Camii yanındaki Sedirler Tekkesi’ne gömülür (Güvemli, 1972). Levni 

sözcüğü renkli, çok yönlü ve çok renkli anlamına gelmektedir. Levni saray nakkaşhanesine 

çırak olarak girmiş, burada yetiştikten sonra diploma alarak usta olmuştur. Daha sonra “saz 

koluna, yani tezhip ile saz işlemek” yoluna heves etmiştir. Bir süre sonra ressamlığa başlar, 

diğer ressamları geride bırakarak ünlü bir sanatçı olur. Sultan Mahmut’un tahta geçişine değin 

yani Batı anlamında gölgeli resim bizde tanınmaya başlayana dek büyük usta olarak kalır 

(Özütelli, 1966). 

 

Levni önce tezhip sanatında ustalaşmış sonra portreciliği öğrenmiştir. Şiirle 

ilgilenmiştir. 1718’de III. Ahmet’le birlikte başkente geldiği tahmin edilmektedir. Levni’nin 

Osmanlı Sarayı’nda ki rolü hakkında kesin bilgi veren bir belgeye rastlanamamıştır. Adının 

Ehl- i Hiref defterlerinde bulunmayışı ise sadece nakkaş değil nakkaş başı olan bir sanatçı için 

olağandışı bir durumdur (İrepoğlu, 1997).  

 

Levni’nin minyatürleri destansılıktan ve hayal ürünü olmaktan uzak, yeni bir tarzdadır. 

Gerçekleri tasvir eden, realist bir üslubu vardır. Yaptığı minyatürler kendine has bir 

hareketlilik taşır. Levni’nin eserlerinde mekân farklıdır. Mekân, çizgisel perspektife uygunluk 

göstermektedir. Örneğin sultanın diğer figürlere göre daha iri çizilmesi bu duruma bir kanıttır.  

Renkleri basit ve soluktur. Ancak bu özelliklerle büyük bir ahenk sağlamıştır. Levni’nin 

seçtiği konular çok çeşitli değildir. Batı sanatını taklitten uzak yeni bir tarzla minyatür 

sanatını canlandırmıştır. Bunu yeteneğini, yeni etkileri ve kişiliğini harmanlayarak yapmıştır. 
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Tasarımları ve boyamada kullandığı teknik farklılık yaratmıştır. Levni’nin doğa ayrıntılarına 

ve figürlere boyut kazandırması, boyamada tonlamalara yer vermesi onun batı resimlerine 

yaklaşan adımlarıdır. Gerek tek figürlerinde, gerek toplu kompozisyonlarda önemli ölçüde bir 

dinamizm bulunmaktadır (And, 2002).  

 

Sanatçının Silsilenamedeki eserleri ve sultan portrelerinin bulunduğu albümleri önemli 

çalışmalarıdır. Levni’ nin başyapıtı ise, birçok açıdan klasik dönemi gölgede bırakan 

Surname-i Vehbi’dir. Bu elyazması 1720’deki sünnet düğününü geleneksel resimli Osmanlı 

tarih yazını doğrultusunda yeniden yaratır. Her figür, olay ve mekân son derece açık ve 

anlaşılabilir biçimde gösterilmiştir. Detaycı bir sanatçıdır. Gerçekleşen her şey tüm ayrıntıları 

ile sahnelemiştir. Düzenlenen eğlence ve gösterilerin ise en ilgi çekici sünnetin on dördüncü 

günü yapıldı. Tersane mimarbaşısı İbrahim Efendi “Timsah” adını verdiği kendisi de timsah 

şeklinde olan bir deniz aracını Aynalıkavak Sarayı önüne getirdi. Denizin üzerinde ağzını açıp 

kapayarak, ağzından sular fışkırtarak yüzen bu araç bir ara denize daldı. Yarım saatten fazla 

denizin altında kalan araç su üzerine çıktığında timsah ağzını açtı ve ağzından fırlayan bir kaç 

köçek dans etmeye başladı. Timsahın üstüne çıkıp oynayan köçekler dansları bitip sahile 

çıktıklarında, İstanbul ve saray halkının gözleri önünde timsah da denize batarak kayboldu. 

Bu esnada Beyazıt Meydanında bir başka köçek binlerce kişinin gözleri önünde iki veya üç 

saniye kadar yok olup, cümle kıyafetini değiştirmiş, farklı renklerle kuşanmış olarak kaldığı 

yerden dansına devam ediyordu ( www.ufukotesi.com, 25.04.2008). 

Kompozisyonlarda iki boyutlu minyatür, perspektif, ışık-gölge, dekoratif anlayış ve batı 

tarzının birlikteliği göze çarpar. Dekoratif unsurlar göz önüne alınmış, perspektif denemelerinde 

bulunmuş ve figürlerin duygularını yüz ifadelerine yansıtmıştır. Resmettiği figürler dönemin 

giyiniş tarzını birebir yansıttığı içinde bu eser önemli bir belge niteliğindedir. Olayları aktarırken 

kullandığı eşsiz öyküsel anlatımla Levni, tüm İslam kitap sanatı içindeki en büyük öykücülerden 

biri sayılır. Bu eserde herhangi bir ketebe bulunmadığı için tamamlandığı ve sultana sunulduğu 

tarih ile ilgili net bir bilgi bilinmemektedir. 
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4.2. Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Eğlence Sahneleri 

 Kitap ressamlığı olarak da adlandırılan minyatür sanatı klasik Batılı resim sanatından 

farklı bir gelişim gösteren; ışık, gölge oyunları ve derinlik boyutunu önemsemeyen bir resim 

tarzıdır. Minyatür sanatı için İstanbul en önemli merkez olmuş ve bu sanat her zaman saray 

tarafından desteklenmiştir. Minyatür sanatı 18. yüzyıldaki Batılaşma akımına dek önemli bir 

sanat olarak devam etmiş; klasik Batı resminin yaygınlaşmasıyla orijinalliğini ve önemini 

yitirmiştir. Bu minyatürlerin seçkin örneklerinin günümüzde birçok müzede sergilendiğini 

görmekteyiz. Minyatür, doğu ve batı dünyasında çok eskiden beri bilinen bir resim tarzıdır 

( www.tezhip-minyatur.com, 17.04.2008). 

Türk tarihi İslam'ın etkisiyle resim sanatlarından uzak kaldığı için, minyatürlerin sanat 

değeri yanında bir de tarihî belge değeri olagelmiştir. Hükümdar sarayları, bu sarayların 

günlük yaşantısı, toplantılar, av partileri, savaş seferleri kadar, halk, meslekler, düğünler, 

eğlenceler v.b. günlük olaylar da minyatürlere konu olmuştur. Minyatür sanatı, klasik üslup 

sanatsever bir padişah olan III. Murat zamanında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu döneme 

kadar yapılan minyatürler genellikle savaş sahnelerini anlatan, tarihi olayları konu edinen, 

astronomi, tıp gibi konularda anlatımı destekleyen, Osmanlı insanının yaşayış, giyiniş gibi 

günlük durumlarını gözler önüne seren belgelerdi. 

III. Murat’la beraber ihtişamın ve eğlence hayatının konu edildiği ve minyatür sanatı 

bakımından en önemli ve en zengin yapıt olan Surnâmeler hazırlanmaya başlandı. Eğlence 

konusunun ağırlıklı olarak göze çarptığı bu eser, III. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in elli iki 

gün elli iki gece süren sünnet düğünü eğlencelerini konu almaktadır. Sünnet şenlikleri o 

günkü adıyla Atmeydanı’nda (Sultanahmet meydanı) yapılmış, padişah ve şehzadesi 

gösterileri İbrahim Paşa Sarayı’nın meydana bakan cephesindeki Şahnişinden izlemişlerdi. 

Şenliğe cambaz, hokkabaz, parendebaz gibi marifet ehlinin yanı sıra İstanbul’un bütün esnaf 

loncaları da katılıp hünerlerini göstermişlerdi. Bazen kırk elli kişiyle ve tekerlekler üzerinde 

çekilen dükkânlar, tezgâhlar, fırınlar, kayıklar, kocaman cami ve hamam maketleri, dünyanın 

her yönünden gelen sayısız oyuncular, çalgıcılar, hokkabazlar, cambazlar İmparatorluğun tüm 

ihtişamını gözler önüne sermiştir (And, 1959). Nakkaş Osman, şenlik olayını akış sırasına 

bağlı olarak sahnelere bölmüş, meydan ve sarayı bir çerçeve halinde tekrarlayarak gösterileri 

bir film şeridi gibi gözümüzün önüne sermiştir. Bu bakımdan Surnâmeler sanat ve kültür 

tarihimiz için çok önemli bir belgesel kaynaktır. Bu dönemden sonra eğlence konusunun ele 

alındığı ikinci önemli eser Lale Devri’nde resmedilmişti. 
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Osmanlı tarihinde, tarihçi Ahmet Refik’ in 1930 yılında yaptığı bir yakıştırma sebebi 

ile Lale Devri olarak anılan bu dönem canlı bir toplumsal ve entelektüel yaşam biçimi ile 

ünlenen, olağanüstü bir siyasal istikrar dönemidir. III. Ahmet’ in 1703–30 yılları arasındaki 

saltanat dönemidir. Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan 

Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren 

dönemdir. Bu dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Zevk ve sefa devri 

olarak bilinir. Adını, o dönemde İstanbul'da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale 

çiçeklerinden alır (www.wikipedia.org, 27.04.2008). 

Bu dönemde sarayın abartılı eğlenceleri tüm dikkatleri toplumsal huzursuzluklardan 

başka bir yöne çevirmiştir. Halkın içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik koşullar ile sarayın 

şaşalı yaşamı arasında tam bir tezatlık söz konusu idi. Lale Devri çok kısa süren, yüksek 

kültürlü ve değerli bir dönemdir. Avrupa ile düşünce alışverişi yapılmış, modern çağın 

başlangıcı olarak görülmüştür. Dünyeviliğin yaşandığı aydınlanma ve yeniliklerin denendiği 

bir dönem olarak nitelendirilmiştir. Kaygısız bir yaşam, hat safhada eğlence düşkünlüğü ile 

anılan Lale Devri 16. yüzyıl üstünlüğünü yakalayabilmiş ama bu çok uzun sürmemiştir. Lale 

Devri Osmanlı’nın Rönesans Dönemi olmuştur. 

Tez konusunun temelini teşkil eden Surname-i Vehbi isimli eser Lale Devri’nin 

yukarıda anlatılan tüm özelliklerini özetleyen kusursuz bir yazılı ve görsel materyaldir. 

Araştırmanın bu bölümünde III. Ahmet’ in şehzadelerine düzenlemiş olduğu sünnet şölenini 

anlatan Surname-i Vehbi isimli eserde yer alan minyatürlerden yalnızca eğlence sahnelerinin 

resmedildiği minyatürler ele alınacaktır. Bu bölümde yapılacak olan analiz, çalışmamızın son 

bölümünü oluşturan eğlence konusunun günümüz resim eğitimi açısından ele alınması 

hususunda bize ışık tutacaktır. Bunların dışında eserde yer alan diğer minyatürlerde nahılların, 

şeker bahçelerinin, mehterin, esnaf ve sünnet alaylarının sahnelendikleridir. Bu minyatürler 

ise bize Osmanlı’da hediyeleşmenin önemini, mehterin halkı birleştiren ve coşturan bir unsur 

olduğunu ve geçit törenlerindeki nahıl, şeker bahçeleri ve esnaf alaylarının Osmanlı 

kültürünü, esnaf yelpazesinin çeşitliliğini gösteren bir delildir. 

Levni’nin surnamedeki minyatürleri, sanatçının yaşam şartları ve içinde bulunduğu 

sanatsal ortamla ilgili olarak bize bilgi vermektedir. Bu eserdeki tüm plastik öğeler daha önce 

ele alınmamış özellikler sergilemektedirler. Sanatçı iki eseri oluşturan iki sayfayı da metin 

yönüne uygun olarak kullanmış ve olayları değişik bakış açılarından resmetmiştir. Surname- i 

Vehbi minyatürlerini resimleyen Levni’nin, 1720 yılında yapılan sünnet şenliğini anlatırken 
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metin ile resimler arasında bağ kurabilmek için çeşitli kompozisyon ve araçlardan 

yararlanmış; hareketi hızlandırmış, yavaşlatmış ya da durdurmuş; sahnelerin dinamiğini 

arttırmış ya da yavaşlatmıştır. Eserde kompozisyonu oluşturan unsurlar adeta sayfaların iki 

köşesinden ortaya doğru yerleştirilmiştir. Ayrıca her sayfa tek başına bir bütünken, iki sayfa 

bir araya getirildiğinde de tek sayfa haline gelmektedir. Aynı mekânda geçen olaylar farklı 

açılardan resmedilmiştir. Levni minyatürlerinde figür gruplarının zik zak ve helezoni çizgiler 

yaparak yüzey içerisine daldığı ve yüzeyde bir perspektif görünüm oluşturdukları dikkati 

çeker (Yetkin, 1984). 

Yazmanın minyatürlerinde sahne üzerindeki birlik dikkati çekmektedir. Nakkaş metne 

sadık kalmaya çalışmıştır. Kimi sahnelerde birkaç olay beraber anlatılmıştır ya da sahnenin 

boş kalan yerleri, metnin diğer kısımlarından alınan başka bir olayla doldurulmuştur. Olaylar 

bir sahne içinde yan yana yer almaktadır, sınırlarla birbirinden ayrılmamıştır. Sahneler 

bölünmeden anlatılmıştır. Sahneler, karşılıklı iki sayfada yer almakta ve kesiksiz birbirini 

tamamlamaktadır ( www.os-ar.com, 30.04.2008). 

Eserin minyatürleri, farklı kompozisyonlar içinde gösterilmiştir. Bunları; Padişah, 

sadrazam, davetliler ve halk önünde yapılan gösteriler, ziyafet sahneleri, esnaf alayları, sünnet 

düğününün Topkapı Sarayına gidişi, nahıl ve şeker bahçeleri şeklinde sınıflandırmak 

mümkündür. Bu sahneler, iki sayfa olarak karşılıklı iki varakta yer alır. Gündüzleri 

Okmeydanı’nda yapılan şenliklerde, padişahın çadırı sağ köşede yer alır. Padişah çadırının sol 

alt köşesine gelen kısımda, en önde sadrazam olmak üzere, vezirler ve davetlilerin çadırı yer 

alır. Ortada ve sağ altta ise, seyirlik oyunlar yapılmakta sağ ve sol alt tarafta ise izleyen halk 

yer almaktadır. Nakkaş bunu yaparak sahneye derinlik duygusu vermeye çalışmıştır. 

Perspektifin acemice kullanılması da dikkati çekmektedir (Güvemli, 1960). 

Figürler, yandan, arkadan ve cepheden verilmiştir. Hacimli ve hareketli figürlerdir. 

Davetlilere hizmet edenler ise her iki yanda ayakta verilmiştir. Şenliklerin gündüz yapılan 

kısmı için seçilen mekân Okmeydanı’dır. Bu gündüz şenliklerinin önemli bir bölümü de 

Haliç’ te deniz kenarında bir sarayda geçmektedir. Bu saray, Aynalıkavak Sahil Sarayı ya da 

Tersane Sahil Sarayı olabilir. Padişah gündüz şenliklerinde, ortada kasır benzeri bir mimari 

içinde gösterilmiştir. Deniz üzerinde gösteri yapanlar ise, sallar üzerinde veya kayıklarda 

betimlenmiştir. Ziyafet sahnelerinde ise mekân belirgin değildir (Ünver, 1951). Hareket 

çoğunlukla soldan sağadır. Motif ve biçimler daha detaylıdır. Yaşadığı dönemi oldukça 

gerçekçi bir biçimde yansıtır. 
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Sahne, çadırlar, giysiler, çadır ve halıların tüm detayları ince ince işlenmiştir. 

Asıllarına sadık kalınarak yapıldığı düşünülürse, dönemin Osmanlı tekstil sanatı hakkında 

belgesel nitelik taşımaktadırlar. Figürlerde ise gereksiz detay tutkusu ön plandadır. Sultan, 

sadrazam ve davetliler geleneğe uygun olarak otağ- ı hümayunda ve kendi çadırlarında 

verilmiştir ( www.os-ar.com, 30.04.2008). 

Levni, minyatürlerinde köşkleri ve bahçeleri, bir duvarın arkasına yerleştirilerek 

kompozisyona derinlik kazandırmıştır. Ayrıca bu minyatürlerde, sergilenen içi meyve dolu 

sepetler dikkat çekicidir. Sepetlere dizilmiş elmalar, narlar, incirler, erikler, oylumlu 

duruşlarıyla yeni bir resim dilinin ilk belirtileri olmuştu. Natürmort kompozisyonlarının 

başlangıcı buradadır diyebiliriz. 

Levni, 16.y.y’da kullanılan parlak renklerin yerine daha soluk renkleri tercih etmiştir. 

Kırmızı, sarı gibi sıcak renklerin yanı sıra mavi, mor, leylak gibi renklerde kullanmıştır. 

Nakkaş, göz alıcı renkler yerine ara renkleri anlamı pekiştirmek için kullanmıştır. Renkleri 

genellikle yumuşatarak kullanmıştır (Yetkin, 1984). 

Sıkça görülen bir başka unsurda konunun üstten çerçeve dışına taşması durumudur. 

Levni’nin ayrıntılı ve gerçekçi çizimlerinde her figürün yüzünde karakter yansıtan ifadeler 

sezilir. Minyatürlerde çizgi,  şekil güzelliği ve renk ahengi hemen dikkati çeker. Renkler 

soluk ve birbirine yakın tonlardadır. Renklerle oynayarak açık ve koyu tonlarla hacimsellik 

sağlamıştır. Levni, Surname’de ki minyatürlerini oluşturan elemanları, sıralama, alt-üst, ön-

arka ve örtme gibi dizilimlerle bir derinlik yakalamıştır. Sayfalar arasındaki bağımsızlık, 

olayların birden fazla yer ve zamanda geçtiklerini ancak sanatçının bunu aynı zamanda 

gerçekleşmiş gibi resimlediğini düşündürür. Perspektif, resmettiği insanların kişisel 

özelliklerini yansıtmaya verdiği önem, resimdeki renk ve kompozisyon uyumu Osmanlı 

minyatür sanatı için oldukça önemli yeniliklerdir. 

III. Ahmet, minyatürlü bir yazma eserde resmedilen son padişah olmuştur. Olaylar 

oluş sırasına göre betimlenmiştir. Levni şenliğin tamamını resimlerken şenlik süresini eşit 

ağırlıkta dağıtmamıştır. Birinci günü on iki tasvirle, ikinci günü sekiz sahneyle, sonraki günler 

giderek azalan tasvirlerle ve tek resimle, on birinci güne kadar her gün dört resimle temsil 

edilmektedir. Levni tasvirlerini metinden bağımsız olarak düşünmüş ve resimlerini bizzat 

olaylara tanık olan birinin gözüyle yapmıştır (Atıl, 1999). 
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Eserde başlama, gelişme ve sonuç bölümleri ile bir bütün oluşturduğu görülmektedir. 

Minyatürlerde resmedilen figürlerin, olayların diziminin, topografik özelliklerin, mekânların 

v.s ele alınış biçimindeki detaylar bize sanatçının bu düğün ritüeline birebir şahit olduğunu 

belgelemektedir. Levni’nin bu gerçekçi anlatımı, onun düğünde bizzat bulunduğunu, 

gözlemci olduğunu, olayların geçtiği yerlerde eskizler hazırladığını düşündürmektedir 

(Tansuğ, 1992). 

Osmanlı çevresinde tüm İslam dünyasının en büyük temsilcisi Levni’nin 

resimlerindeki Türk karakteri de aynı ölçüde İslami resmin klişesi bağlarından koparak 

doruğa ulaşmıştır. Surname-i Vehbi minyatürleri bütün geleneksel unsurlara karşın 

yeniliklerle doludur. Rengârenk kayalıklar, yerini yumuşak kenar çizgilerine bırakmıştır. 

Gökyüzünün mavisi doğaldır. 18. yüzyılın şema dengesini yitirerek gözleme mahalli renk ve 

doğaya yönelen esprisi bu III. Ahmet Surnamesi denilen eserin resimlerine yansımıştır. 

Gölgelerini yere vurmuş, açıklı koyulu yeşillere boyanmış ağaçlar önceki yüzyıllardaki 

minyatürlerde en ufak damarına kadar işlenmiş ağaçlarda çok farklıdır. Levni portrelerde yüz 

anlatımını yansıtmaya önem vermiştir. Kişilerin vücut hareketleri, şiirsel bir kıvraklık 

kazanmıştır. En çok sarıyı kullanmıştır (www.muratsahingoz.com, 22.04.2008). 

Bu eserin, tahminen 1729-30'da sultana sunulmak üzere yaklaşık on yılda 

tamamlandığı düşünülebilir. Yapıt Osmanlı elyazmalarının son önemli örneğidir.  
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4.2.1. Minyatürler 

 

Resim–1 

Resim No: 1 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Yeniçerilere Ziyafet ve İlk Gösteriler 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

       

 Resmin sağ sayfasında sultan (sağ ) ve sadrazam (sol üst) düzenlenen ilk gösteriyi 

izlemektedirler. Hacı Şahin’in yönetimindeki Mısırlı cambazlar gösteri yapmaktadırlar. İki 

tulumbacı da, soytarılık yaparak cambazların üzerine su fışkırtmaktadırlar. Alt kısımda 

topçuların, içinde kuklaların bulunduğu ve mekanik bir deve kuşunu çektiği araba yer alır. 

Etrafta ellerinde kâğıt küreler taşıyan maskeli adamlar bulunur. Figürlerin giyim tarzı İranlılar 

gibidir. Bunun sebebi Safaviler’in alaya alınışıdır. Geleneğe göre yeniçerilere yere serilmiş 

tabaklarda pilav ve zerde verilirdi. Sol sayfasında ise görüldüğü gibi yeniçeriler abartılı bir 

halde yemeklere adeta saldırmaktadırlar. Bu tavır sultanın hayırseverliğine karşı minnettarlık 

göstergesidir ve Osmanlıda bir gelenektir. 

    

 Bu sahnenin her iki sayfasında da zemin rengi olarak sarı kullanılsa da sol sayfadaki 

zemin renginin daha açık olduğu hemen göze çarpar. Sol sayfada sıra sıra duran pilav 

tabaklarının karşısına yerleştirilen ve hemen şimdi yemeğe başlandığı izlenimi veren figürler 

resme hareketlilik katmıştır. Sağ sayfada ise yeni başlamış bir eğlence karmaşasını 

hissetmekteyiz. Kullanılan renkler mavi, sarı, turuncu, yeşil, kahverengi, beyaz, pembe ve 

kırmızıdır. 
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Resim–2 

 

Resim No: 2 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Şeyhlerin Kabulü ve Cambazların İlk Gösterileri 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin sağ sayfasında sultan önemli camilerin şeyhlerini kabul etmektedir. Bir dua 

anının sahnelendiği bu sayfada tahtında oturan sultan, sadrazamı ve üç şehzadesi yer 

almaktadır. Sol sayfada ise bacağına kılıç bağlı bir halde ipte yürüyen cambaz resmin tam 

merkezinde yer akmaktadır. Lider Hacı Şahin’in elleri bağlanır, bir sepete oturtulur ve bir 

direğin tepesine çıkartılır. Fakat ellerini çoktan açmış ve fincanlara kahve dökmeye 

başlamıştır (sol üst). Aynı sayfasının alt kısmında ise iki yüz almıştan fazla oğlanın 

cerrahlarla beraber sünnet çadırına ilerleyişi sahnelenmiştir. 

 

 Sol sayfada resmi oluşturan öğeler yarım bir S biçimindedir. Zemin sarı renkte olup 

görüntü bir tepenin yamacını andırmaktadır. Uzakta görünen ağaçlar yeşil renktedir. Sağ 

sayfada figürlerin oturtulduğu zemin altta halılar ile üstte ise çadır brandaları ile kapatılmıştır. 

Geride yine bir ağaçlı yamaç bulunmaktadır. Diğer renkler ise sarı, kırmızı, yeşil, mavi, 

beyaz, turuncu ve gridir. Kullanılan her rengin kendi içinde açıklı koyulu değerlere sahip 

olduğunu görmekteyiz. Figürlerin önlü arkalı ve yan yana dizilişleri, küçüklü büyüklü 

figürlerin kullanılması bize üçüncü boyutun denendiğini göstermektedir.  
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Resim–3 

 

Resim No: 3 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Ok Meydanı’nda Gece Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resimde sahnelenen gösteri şenliğin ilk akşamında yapılan havai fişek gösterilerini 

tasvir eder. Gökyüzünde hilal şeklindeki ay ve yıldızlar görülmektedir. Sağ resimdeki çadırda 

iki şehzadesi ile beraber gösteriyi izleyen sultan görülmektedir. Sağ sayfada sultanın çadırının 

karşısındaki çadırda oturan ise sadrazamdır. Sol sayfasında halkın, yeniçerilerin ve 

bostancıların gösterileri izlediği sahnelenmiştir. Bu sayfadaki figürler sol tarafa yığılmıştır. 

Bir kavis oluşturmaktadırlar. Elinde asasıyla duran padişah diğer figürlere göre daha iri tasvir 

edilmiştir. Işıklı fişeklerin farklı biçimlerde patlatıldığı görülmektedir. Gökyüzünde yıldızlarla 

beraber resmedilmiş yelkenli gemiler ve gökyüzünden sarkan ipler sürrealist bir biçimde ele 

alınmıştır.  

 

Gökyüzü siyaha yakın bir laciverttir. Sarı parlak bir ay ve yıldızlarla süslenmiştir. 

Zemin gri renkte olup tepelerin üzerinde kullanılan açık gri renkler ufuk çizgisi izlenimi 

vermiştir. Kullanılan diğer renkler sarı, kahverengi, kırmızı, mor, siyah, bordo, beyaz, pembe 

ve turuncudur.        
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Resim–4 

 

Resim No: 4 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sadrazamı Eğlendiren Çengiler 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

             Sağ sayfada şenliğe ait bir metin yer almaktadır. Sol sayfasında ise Sadrazam İbrahim 

Paşa ile Kethüda Mehmet Paşa tasvir edilmiştir. Çalparalarla raks eden beş çengi, zurna, def 

ve nakkare çalan diğer figürler ve çengileri taklit eden dört tulumbacı sayfanın alt bölümüne 

yerleştirilmiştir.  

 

Açık mavi olarak resmedilen gökyüzünde bulutu andıran bazı dalgalanmalar vardır. 

Zemin açık sarı, ileride arkalı önlü kurulmuş üç çadır ise ağırlıklı olarak açık yeşildir. 

Turuncu, sarı, kırmızı ve mavilerle renklendirilmiştir. Zeminde mavi ağırlıklı halılar, sarı, 

turuncu, yeşil ve laciverdin oluşturduğu Osmanlı desenleriyle bezenmiştir. Çadırların içindeki 

kumaşlarda sarının tonlarında olup yine halılar gibi Osmanlı izleri taşımaktadır. Figürlerin 

hemen hemen eşit olarak dağıtıldığı görülmektedir.  Beyaz, pembe, turuncu, yavruağzı, yeşil, 

sarı, kırmızı, devetüyü, mavi ve siyah gibi renkler kullanılmıştır. Kumaşlardaki renk 

oynamaları ve kıvrımlar üçüncü boyut arayışını burada da gözler önüne sermiştir.       
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Resim–5 

 

Resim No: 5 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Cambazların Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin sağ sayfasında çadırlarında oturan sultan ve sadrazam, devenin sırtındaki 

bıçaklı çemberden atlamaya hazırlanan Hacı Şahin’i izlemektedirler. Sol sayfasında ise aynı 

ekipten olan figürler, içi su dolu küpleri başlarının üzerinde taşıyarak denge gösterisi 

yapmaktadırlar. Yine sol sayfada çadırında oturan Kethüda Mehmet Paşa ve hizmetlileri 

elinde kılıç tutarak keskin kılıçlar üzerinde yürüyen, iki kişiyi beline bağlayarak dönen ve 

çemberde su dolu kaplar taşıyan cambazları izlemektedirler.  

 

Mavinin açık tonlarıyla tasvir edilen gökyüzünün hemen önünde kahverengi gövdeli 

yeşil ağaçların süslediği tepeler yer alır. Zemin rengi sağ sayfada açık sarı sol sayfada bejdir. 

Çadırlar yine yeşil ve kırmızının tonları, çadır içindeki kumaşlar, minderler ve halılar Osmanlı 

motifleri ile bezenmiş kırmızı, sarı, mavi, lacivert, yeşil renklerini taşımaktadır. Turuncu, 

pembe, kahverenginin tonları, beyaz, koyu yeşil, vişneçürüğü, açık ve koyu maviler, gri, 

devetüyü gibi renklerdir. Ayrıca figürlerin tenlerinde kullanılan renkler, figürleri 

kişiselleştirmiştir. 
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Resim–6 

 

Resim No: 6 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Cirit Oyunu 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Cirit oyunu Osmanlıların en favori oyunlarından biriydi. Çoğunlukla at üzerinde 

oynanan ciridin burada yerde oynandığını görmekteyiz. Resimde tasvir edilen bu 

karşılaşmada yenen bir taraf olmadığı için başka bir gün tekrar edilmiştir. Yapılan karşılaşma 

her iki sayfaya da yayılarak tasvir edilmiştir. Sağ sayfada karşılaşmayı izleyen sultan 

görülmektedir. Sol sayfanın merkezinde Sur Emini Halil Efendi, yeniçeri ağası, yeniçeriler, 

cerrahlar ve sünnet çocukları bulunmaktadır. Resmin sol sayfasının, sol üst bölümünde boru, 

zurna ve nakkare çalan mehter takımı ve hemen arkalarında da gösteriyi seyreden yerli halk 

grubu göze çarpmaktadır. En arka sırada yer alan kadın izleyicilerin sayısı azımsanamayacak 

kadar çoktur. Aynı sayfada sahneyi ikiye bölüyormuş izlenimi veren, tepesinde maşrapa takılı 

olan bir sırık yer almaktadır. Sırığın sağ tarafında iki küçük yelkenli gemi maketi ve 

çadırından karşılaşmayı izleyen sadrazamla hizmetlileri vardır.  

 

Her iki sayfada da bej rengi bir zemin, tekdüze koyuya yakın mavi ile boyanmış bir 

gökyüzü görülmektedir. Sağ taraftaki tepeler yine ağaçlar kondurulmuştur. Figürler arkalı 

önlü, sağlı sollu bir düzen içerisinde yerleştirilmiştir. Halı, minder ve kumaşlarda Osmanlı 

desenleri göze çarpar. Sarı, yeşil, kırmızı, koyu ve açık pembe, hardal renkleri, petrol 

mavileri, lila, siyah ve mor gibi renkler kullanılmıştır.   
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Resim–7 

 

Resim No: 7 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Tersane Bölüğünün Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin sağ sayfasında kubbeli tribünde oturan sultan, çadırda oturan ise sadrazamdır. 

Sağ sayfanın sol üst bölümünde çadırlar, sahneyi enine bölen bir set, bu setin önüne ve 

arkasına yerleştirilmiş hizmetkârlar ve dört adet tulumbacı resmedilmiştir. Sol sayfada ise 

tersane neferleri tarafından yapılan kadırga, bu resimde gösterilmeyen bir mekanizma ile 

karaya çıkarılmıştır. Kadırga sultanın önünden geçirilerek şenlik alnında kendine ayrılan yere 

demirlenmiştir. Sol sayfada yer alan kadırga sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru eğik bir 

biçimde yerleştirilmiştir. Yelkenleri mavi beyaz desenlidir. Solda sarı kırmızı olarak 

renklendirilmiş dalgalanan hilal ve çiçek motifleriyle bezenmiş flaması yer almaktadır. 

Flamanın hemen altında sarı ve kırmızı iki bayrak bulunmaktadır. Kırmızı bayrağın 

üzerindeki kılıç ve ay dikkati çeker. Geminin ön tarafında beş adet küçük flama yer 

almaktadır. Tepe üstünde ince bir ufuk çizgisi, yan yana sıralanmış farklı türden ağaçlar, en 

arkada gökyüzü ile iç içe girmiş stilize ağaçlar bulunmaktadır. Gemiye paralel bir şekilde alt 

ve üst kısımda silahlı, birbiriyle konuşurken tasvir edilmiş yüzleri ifadeli figürler görülür. 

 

Mavi tonları, toprak sarısı, beyaz, koyu yeşil, kırmızı, turuncu tonları, bej, mor 

kullanılan renklerdir. 
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Resim–8 

 

Resim No: 8 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Topçu Bölüğünün Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

Bu resimde tasvir edilen Topçuların Tersanecilerden geri kalmamak amacıyla 

yaptıkları bir gösteridir. Sağ sayfada sultan ve üç şehzadesi gösteriyi izlemektedirler. Öndeki 

çadırda oturan sadrazam ve dışarıda ayakta duran Kethüda izleyicilere katılmaktadır. Siyah 

ırktan figürlerinde yer aldığı bu sayfanın alt bölümünde fıkralarıyla eğlendiren iki cüce 

görülmektedir. Sol sayfasında ise mekanik bir filin çektiği, tekerlekli kale üzerinde yer alan 

Topçu Bölüğü, yerdeki Tersane Bölüğü ile bir savaş oyunu yapar ve bu oyunu Topçu bölüğü 

kazanır.  

 

 Sağ sayfadaki gökyüzü koyuya yakın bir maviyle düz olarak boyanmıştır. Arka arkaya 

yerleştirilen kırmızı ve yeşil çadırlar sayfanın solunu doldurmuştur. Sağ taraftaki büyük alanı 

ise sultanın çadırı kaplamaktadır. Pembe kaftanlı sultan, sarı ve turuncu minderlere 

oturmuştur. Mavi, pembe, kırmızı, sarı ve beyaz renklerle desenlenmiş lacivert halı çadırın 

zeminine serilmiştir. Her iki resimde de zemin bej rengidir. Sol sayfanın gökyüzü daha açık 

mavi olup yer yer bulutlar görülmektedir. Gösteriyi tepenin arkasından izleyen halk grubu 

aynı zamanda sanatçının perspektif arayışını gözler önüne sermektedir. Minyatürde mavinin 

tonları ağırlıkta olup, kırmızı, turuncu ve pembelerle ısıtılmıştır.  

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


36 
 

 

Resim–9 

 

Resim No: 9 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Ok Meydanı’nda Gece Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin sağ sayfasında kubbeli tribüne oturan sultan görülmektedir. Sadrazam ise seyir 

çadırındadır. Etrafta hizmetkârlar bulunmaktadır. Sol sayfada üçgen şeklinde tasarlanmış, 

ağaç biçiminde bir fişekle, biri büyük olmak üzere yedi tane başı olan ejderha vardır. Bu 

mekanik yaratık iki tulumbacı üzerine yürür ve tulumbacılarda ona su sıkar. Topçu bölüğünün 

yaptığı kale benzeri bir yapıdan toplar ateşlenmiştir. Çatının tepesinde tünemiş ağzında fişek 

patlayan bir leylek görülmektedir. Bütün bu gösteri elemanları ateşlenip, ışık saçar. 

 

Her iki sayfada koyu petrol mavisi renginde bir gökyüzü, parlak sarı bir hilal ve 

yıldızlar vardır. Zeminin rengi de gece olduğu için koyu bir mavi ile boyanmıştır. Resmin sağ 

sayfasın da yer alan sultanın başının üzerindeki yıldızlar daha yoğun olarak resmedilmiştir. 

Yine bu sayfa da yeşil ve kırmızıdan oluşan çadırlar, çadır içinde desenli minder ve halılar, 

kumaşlar görülmektedir. Sol sayfa da ise ağırlıklı renk koyu mavidir. Kalenin beyaz oluşu 

resmi aydınlatmıştır. Tepenin arkasında gösteriyi izleyen halk görülmektedir. Beyaz, sarı, 

kahverengi, turuncu, mor, toprak rengi ve pembe kullanılan diğer renklerdir. 
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Resim–10 

 

Resim No: 10 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sazendelerin, Çengilerin ve Cambazların Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Bu resim şenliğin üçüncü gününü konu alır. Sağ sayfada bir kadın cambazın 

hünerlerini sergiler. Saray muhafızları ve hizmetliler sultanı ve sadrazamı korurlar. 

Tulumbacılar ise taşkınlık yapan izleyicileri, gösterinin tadını kaçırmadan torbalarından su 

fışkırtarak kontrol altına alırlar. Aynı resmin sol sayfasında ise ip üzerinde yürüyen bir 

cambaz, elinde kılıç tutan ve uzun sırıklar üzerinde ilerleyen diğer bir cambaz görülmektedir. 

Yerde ise oynayan yedi tane çengiye ve kemençe, def ve miskal çalanlar eşlik etmektedirler. 

Tulumbacılar ise yine görev başındadırlar. 

 

Her iki sahnede bir yamaçta geçer. Ara ara bulutların boyandığı mavi bir gökyüzü, 

toprak rengi bir zemin vardır. Sağ sayfada ileride tepeleri yeşil ağaçlar süsler. Sol tarafta ise 

tepenin arkasındaki izleyicileri görürüz. Sağ sayfada sultan çadırında oturmaktadır. Renkler 

artık daha canlı ve halılar, kumaşlar, elbiseler daha desenlidir. Bu bakımdan da eser dönemi 

giyim tarzına da ışık tutmaktadır. Açık ve koyu yeşil çadırlara, kırmızılar, vişneçürüğü, 

turuncunun tonları ara sıra maviler ve sarılar eşlik etmektedirler.                
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Resim–11 

 

Resim No: 11 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’te Gece Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resimde gördüğümüz Haliç gece eğlenceleri Ok Meydanı’ndakilerden daha görkemli 

idi. Çünkü gösteri ışıkları suya yansıyordu. Sağ sayfada Tersane Sarayı'nın önündeki 

rıhtımdan oturan Sultan gösteriyi izlemektedir. Her iki sayfada ise Topçu ve Tersanecilerin, 

mekanik hayvanların, kuşların, dev kuklaların, dönme dolabın, dönen çemberlerin, büyük 

ışıklı ağaçların ve maytapların bulunduğu sallar hazırlamıştır. Sol sayfada iki katlı olarak 

hazırlanan salda üst kattan havai fişek fırlatırken, alt katta da sazendeler çalar ve çengilerde 

dans ederler. İki sayfada da gökyüzü koyu petrol mavisidir. Daha öne ise farklı türden ağaçlar 

yerleştirilmiştir. Ağaçların önünde ise dönemin karakteristik yapılarını görmekteyiz. Bu 

unsurlar birer duvarla eğlence alanından ayrılmıştır. Sol sayfada ileride yer alan kayıklar fişek 

ışıklarının aydınlattığı suda yüzerler. Kompozisyonu oluşturan tüm elemanlar sayfaya 

yayılmış durumdadır. Figürlerde tam bir hareketlilik vardır. 

 

Kullanılan renkler, mavi, kırmızı, koyu pembe, sarı, açık bejler, morun tonları ve sıcak 

turunculardır. 
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Resim–12 

 

Resim No: 12 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sazendelerin, Cambazların ve Güreşçilerin Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Şenliğin dördüncü gününün anlatıldığı resimde eğlenceler müzikle başlamıştır. Sağ 

sayfada Sultan ve maiyeti saltanat çadırında yerlerini almışlardır. Siyahî figürler burada da 

görülmektedir. Sultan yanındaki iki şehzadesi ile görülür. Daha öndeki çadırda ise sadrazam 

konukları ile gösteriyi izlemektedir. Hemen arkasındaki çadırda ise Kethüda Mehmet Paşa yer 

alır. Aynı sayfanın sağ alt bölümünde yeniçerilerin koruduğu bir grup kadın izleyici göze 

çarpar. Resminin sol sayfasında def, ney, ud, kemençe ve miskal çalan sazendeler, elinde 

çevgen tutan çavuş ağanın etrafında bir yarım daire şeklinde oturmuşlardır. Tulumbacılar, 

birbirini taşıyan ve kafasında bir küp taşıyan cambazlar, ayı ile güreş tutan iri bir adam, sırık 

üzerinde duran keçi ve başka bir keçinin üzerine binmiş bir maymun görülmektedir. 

 

          Canlı, mavi bir gökyüzüne ileride küçülen ağaçlar eşlik eder ki buda bize perspektif 

aramalarını gösterir. Zemin rengi açık sarıdır. Halı ve çadırda ağırlıklı olarak pembe ve lila 

kullanılmıştır. Çadırların dış rengi açık petrol mavisidir. Beyaz, krem. Çok açık mavi, vişne 

rengi, kırmızı çoğunlukla kullanılan renklerdir. Figürler kavisli bir şekilde yerleştirilmiştir. 
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Resim–13 

 

Resim No: 13 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Cambazların Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin sağ sayfasında bir eşekle birbirine bağlanmış adamın çemberden geçtiği 

sahnele ele alınmıştır. Sultan yine görkemli çadırında gösterileri izlemektedir. Sayfanın sol 

köşesinden itibaren arka arkaya çadırlar dizilmiştir. Hizmetkârların yine ayakta dikildikleri 

görülmektedir. Padişahın arkasında sıralanmış bir grup siyahî görevli yer almaktadırlar. Sol 

sayfada ise iki cambazın eşekle adamın yaptığı gösteriyi tekrarladığı görülür. Kadın ve erkek 

izleyiciler haremlik ve selamlık olarak ayrılmıştır, kadınlar yeniçerilerin koruması altında 

gösteriyi izlemektedirler. Aynı sayfada bir başka cambazın alnında üzerinde sini olan bir sırık 

taşıdığı görülmektedir. Birbirlerini taşıyan cambazların en yukarıda olanlarından biri testi 

taşırken diğeri davul çalmaktadırlar. Başka bir cambazda sırığı omzuna koyar ve iki davul 

çalan arkadaşını taşımaktadır. En solda ise direkteki maşrapayı almak için tırmanan bir 

başkası görülmektedir. 

 

Her iki sayfada da zemin bej rengidir.  Sol sayfada bulutlar görülmekle beraber her iki 

resmin gökyüzü de mavidir. Çadır, halı, minder ve kumaşlar oldukça renkli ve desenlidir. Sol 

sayfada kahverengi gövdeli sarı ve yeşil gövdeli ağaçlar resmedilir. Yavruağzı, sarı, kırmızı, 

krem, bej, pembe, beyaz, turuncu, siyah, gri ve mavinin tonlarıdır.  
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Resim–14 

 

Resim No: 14 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’te Gece Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Sağ sayfanın üst bölümünde padişah seyirlik çadırında oturmaktadır. Etrafında 

maiyetindekiler bulunmaktadır. Haliç sularında fişeklerin, yapma ağaçların, mekanik 

hayvanların, sazendelerin ve bir devin bulunduğu sallar yüzmektedir. Son sayfada arka fon 

gecenin karanlığını yırtan sarı, yeşil yapraklı ağaçlarla kaplanmıştır. Sultan ve iki şehzadesi 

gösterileri Aynalıkavak Sarayı'ndan seyretmektedirler. Yine yapma ağaçlarla, fişeklerle, 

kemerli revaklarla, maytaplarla süslenen salın üzerinde sazendeler çalmakta, köçeklerde 

ellerindeki çalparalarla oynamaktadırlar. Sandallarda çok sayıda kandil ve Mühr-ü Süleyman 

olarak bilinen altı köşeli yıldızlar süs olarak kullanılmıştır. 

 

Haliç suları açık bir maviyle boyanmıştır. Figürlerin birbirleri ile sohbet ettikleri 

görülmektedir. Sağ sayfada padişahın etrafında kalabalık bir insan grubu vardır. Kara ve deniz 

birbirinden yatay hatlarla ayrılmıştır. Osmanlı mimarisindeki süsleme unsurları 

görülmektedir. Fişekler resme bir ışıltı katmıştır. Adeta gündüz eğlencesi gibidir. Yeşil, 

kahverengi, turuncu, sarı renkler ağırlıktadır. Ara ara kullanılan pembe ve kırmızılar 

minyatürü canlandırmıştır. Halı ve kumaş desenlerinin karakteristik özelliği yine göze çarpar.

  

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


42 
 

 

Resim–15 

 

Resim No: 15 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sihirbazların, Cambazların ve Sazendelerin Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

Bu resimde şenliğin beşinci gününü görmekteyiz. Sultan sağ sayfada saltanat çadırında 

oturmaktadır. Hizmetkârları etrafında toplanmışlardır. Sadrazam, Ali, İbrahim ve Tevkii 

Mustafa Paşalar gösterileri aynı çadırda izlemektedirler. Hemen arkadaki çadırda Kethüda 

Mehmet Paşa oturmaktadır. Bir sihirbaz koni biçiminde bir yapı etrafında gerçek bir fıskiye 

ve meyve kapları ile bir gösteri yapmaktadır. Def çalan bir diğeri ona eşlik etmektedir. Sol 

sayfada ise açık mavi bir gökyüzü, kahverengi gövdeli, sarı yeşil yapraklı iri ağaçlar 

bulunmaktadır. Aralıklarla serpilmiş koyu yeşil sedir ağaçları tepeleri süslemektedir. İnce bir 

ufuk çizgisi ile ayrılan tepenin arkasında dört figür gösteriyi izler. İp üzerinde gösteri yapan 

cambazlar, atın üzerine konulmuş çember içinden geçmeye çalışan Hacı Şahin sayfanın alt 

bölümünü doldurmuştur. Ortada altı tane köçek açık sarı zeminde dans etmekte sol yanlarında 

ise yan yana oturmuş birbirleriyle konuşan sazendeler resmedilmiştir. Tulumbacılar görev 

başındadır. 

 

Sarı, kırmızı, yeşil, bej, krem, gri, açık mavi, pembe, koyu turuncular resmi oluşturan 

renklerdir. Bu minyatürde sıcak renkler hâkimdir. Renklerdeki çeşitlilik bize bir hacim varlığı 

göstermektedir. 
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Resim–16 

 

Resim No: 16 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Tiryakilerin Gösterisi 

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

Sağ sayfada sazendeler görevlerini tamamlamış, huzurdan ayrılmaktadırlar. Sol 

sayfada tiryakiler gösteri alanına girmişlerdir. Sağ sayfanın büyük bölümünü sultanın saltanat 

çadırı kaplamaktadır. Hizmetkârlar iki yana yerleştirilmiş, sultan birine bir şeyler 

anlatmaktadır. Sultanın arkasında küçük şehzadelerden biri görülmektedir. Saltanat çadırı bir 

setle çevrilmiş ve yeniçeriler tarafından korunmaktadır. Öndeki iki çadırda ise diğer devlet 

görevlileri bulunmaktadır. Her iki sayfada da zemin çok açık bir toprak rengi, gökyüzü 

mavinin tonlarıyla renklendirilmiştir. Ağaçlar uzaklı yakınlı yerleştirilmiş, maviye yakın koyu 

bir yeşille boyanmış çam ve sedir ağaçlarıdır. Sol sayfada, gökyüzünde uçan kuşlar ayrı bir 

hava katmıştır. Tepeler ince ufuk çizgileriyle gökyüzünden ayrılmıştır. Cerrahlar, 

tulumbacıların ve yeniçerilerin kontrolündeki sünnet çocuklarıyla birlikte ilerlemektedirler. 

Çubuk, kahve ve uyuşturucu kullananları taklit eden tiryakiler, şarkı söyleyip, şiirler okurlar. 

Sadrazamın emriyle dağıtılan altınlara adeta saldırırlar. Yılanlar ve ayılar gösteriye canlılık 

katmak için tiryakilerin üzerine salınırlar. En solda ise maşrapa asılı sırık görülmektedir. 

 

Sağ sayfada kompozisyon yarım bir S biçimindedir. Çadırlar kırmızı ve yeşile 

boyanmış, halılar mor, sarı mavi renkli ve desenlidir. Pembe, yeşil, turuncu, kahverengi 

kullanılan renklerdir. 
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Resim–17 

 

Resim No: 17 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sazendelerin, Çengilerin, Cambazların ve Fişeklerle Ateşlenen Bir  

                          Adamın Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Sultan gelir gelmez sol sayfadaki tepenin üzerindeki yapma kaleden toplar atılır ve 

çengilerin gösterileri başlar. Sağ sayfanın arkasında açık mavi bir gökyüzü ve sarı kırmızı 

renklerden oluşan setle bölünmüş padişah çadırı görülür. İki sayfadaki zeminde lekeler 

halinde sürülmüş toprak rengidir. Çadırın içi pembe zeminli, sarı kırmızı ve mavi renklerle 

desenlenmiş kumaşlarla kaplıdır. Halılar lacivert ve mavi zemli, sarı, kırmızı ve açık mavi 

desenlidir. Sağ sayfada setin dışında korumalık yapan yeniçeriler görülür. Ayakta duran 

hizmetkârlar kompozisyonu tamamlar, daire oluşturan sekiz çengi, yan yana oturup, müzik 

çalan sazendelerin önünde oynarlar. Elbiseleri oldukça renkli çizgilerle süslenmiştir. Diğer 

figürlerin kıyafetleri genellikle sarı, mavi, hardal rengi tonlarındadır. 

 

Resmin sol sayfasında ise bir cambaz ip üzerine yatmıştır. Yeniçeriler, cerrah ve 

sünnet çocuklarına eşlik ederler. Yüksek yamacın ardındaki gökyüzü açık mavinin tonları ile 

boyanmıştır. Bir adamın üzerine gaz dökülüp, fişekler yakılır. Aynı anda tulumbacılarda su 

fışkırtır. Kıyafetler renklidir. 
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Resim–18 

 

Resim No: 18 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Cambazların Gösterisi ve Gümüş Maşrapanın Direğe Asılması  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Sağ sayfadaki çadır kompozisyonu diğer minyatürlerindeki gibidir. Yine saltanat 

çadırı büyük diğer çadırlar küçüktür. Her iki sayfadaki gökyüzü beyaz bulutlu mavi 

gökyüzüdür. Bulutlar daha gerçeğe yakın resmedilmiştir. Zemin orta koyulukta bir sarıdır. 

Daha koyu sarılarla gölgelendirmeler yapılmıştır. Sağ sayfadaki cambazlardan biri kafasının 

üzerinde vazolar taşımaktadır. Diğeri ise arkadaşlarının taşıdığı bir platform üzerinde ters 

duran bir adamı taşır. Sol sayfada ise yamacın kenarına dizilen ağaçlar yeşilin tonları ile 

hacimlendirilmiştir. Direğe maşrapa asma görevine bir köle azat edilmesi karşılığı talip olur 

ve başarır. Köle daha sonra azat edilir. Ücretli bir göreve alınır. Buna çok sevinen köle 

Müslüman olur ve çocuklarla sünnet edilir. İki küpü üst üste taşıyan cambazın hemen 

arkasında diğerinin omzuna çıkmış cambaz ayağını ağzına değdirir. Yeniçerilerin hemen 

arkasındaki kadınlar renkli kıyafetleri ile dikkati çekerler ve erkek izleyicilerden ayrı bir 

yerde dururlar.  

 

Renkler hardal sarısı, kırmızı, yeşil, lila, mor, beyaz ve mavinin tonlarıdır.                             
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Resim–19 

 

Resim No: 19 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’te Gece Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

      

 Bu resimde Sultan iki şehzadesi ile yine Aynalıkavak Sarayı'nda, sadrazam da 

rıhtımdaki çadırındadır. Haliç’in mavi sularında yüzen sandalların içi ise yerli halktan 

izleyicilerle doludur. Sağ sayfadaki gökyüzü lacivert ve mavinin lekesel olarak kullanılması 

ile oluşturulmuştur. Hemen önünde duran Osmanlı evleri bir duvarla eğlence alanından 

ayrılır. Sadrazam etrafına toplanan hizmetkârları ile beraber çadırından gösterileri izler. Yan 

yana duran salların birinin çatısında toslaşan iki çift mekanik koç yer alır. Salın üzerinde ise 

büyüklü küçüklü sedir ağaçları yer alır. Bu ağaçlar yaldızı andıran bir sarı ile boyanmıştır. 

Kemerlerden ise Mühr-ü Süleyman'lar sarkar. İki cambaz diğer salın üzerinde çalıp oynayan 

sazendelerin ve çengilerin üzerine gerilmiş ipte marifetlerini gösterirler. 

 

Sol sayfada ise yeşil renklerle boyanmış sedir ağaçlar sıralanmıştır. Önde sarı ve yeşil 

renklerle boyanmış büyük bir ağaç bulunur. Resmin sol sayfasının sallarının birinde müzikli 

bir oyun sergilenir. Salda peçeli bir bayan, bir Osmanlı efendisi, hizmetindeki İranlı gençlerle 

beraber Safavi soylusu ve sazendeler görülür. Işıklandırılmış diğer salıncaklara binen 

adamlar,  garip şapkalı, oturmuş büyük devler bulunur. Hemen hemen bütün renkleri 

bünyesinde bulunduran bu resimde eğlencenin hat safhada olduğu gözlemlenmektedir. 
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Resim–20 

 

Resim No: 20 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’teki Gösteri  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Bu resim ayrı ayrı iki sayfadan oluşan ancak bütünlük taşıyan bir resimdir. Sağ 

sayfadaki kadırgada gösteriyi izleyen sadrazamla maiyeti gösteriyi izler. Açık mavi ve 

beyazla renklendirilmiş denizin içindeki balıklar hemen dikkati çeker. Her iki sayfada da üst 

kısımda kara parçası, alt tarafta ise deniz yer alır. Sağ sayfada içe doğru oluşturulan kavis 

perspektif etkisini arttırmıştır. Bu sahnede kadırga direklerine ve büyük bir ağaca bağlı olan 

iplerin üzerindeki disklerde dans eden dört çengi görülmektedir. Bir bayanı taşıyan arabada 

sola doğru ilerler. Bunu arabayı çeken hayvanın ayaklarının şeklinden anlayabiliriz. Başka bir 

ipte de cambaz gösteri yapar. Sağ ve sol sayfada, Haliç sularında dolaşan sandalların içinde 

sazendeler, çengiler, yerli halk, saray personeli ve yabancı sefaret görevlileri bulunmaktadır. 

Son derece başarılı olan bu kompozisyon birçok ilginç ayrıntıya yer verir. Sol sayfanın üst 

bölümünde ise Aynalıkavak Sarayı’nda izleyici olan Sultan ve iki şehzadesi bulunur.  

 

Sarı bir gökyüzünün önünde sağda mimari yapılar, sol sayfada ise yemyeşil ağaçlar 

görülür. Kara ve denizi ayıran bej rengindeki duvar gözlerimizin renklerin açıklı koyulu 

değerleri ile oluşturulmuş hacimsel bir sahneye çevrilmesini sağlar. 
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Resim–21 

 

Resim No: 21 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Topçu ve Tersane Bölüklerinin Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Saray erkânı, Haliç gösterisinden sonra Ok Meydanı' na geri döner. Sultan sağ sayfada 

saltanat çadırında oturmaktadır. Şehzadeleri, siyah ve beyaz ırktan maiyeti etrafını sarmıştır. 

Öndeki çadırlarda oturanlar ise diğer saray erkânından kişilerdir. Sazendeler hilal şeklinde 

oturmuşlar ve çengiler ise oynamaktadırlar. Sol sayfada ise tüfekli figürlerle süslenmiş, 

yürüyen bir kaleden, yerdeki tersanecilere saldıran topçular görülür. Aşağıda ise karadan 

giden kadırga görülmektedir. Kadırgada gizlenmiş ateş eden tersaneciler yer alır. Sayfanın sağ 

tarafı yukarıdan aşağı kadar ateş eden katılan tersanecilerle doldurulmuştur. 

 

Her iki sayfanın gökyüzleri koyu kirli bir sarı ve kahverengi karışımı ile boyanmıştır. 

Grinin tonları ile yapılmış hacimli bulutlar üçüncü boyut arayışını gösterir. Tepelerde ince bir 

ufuk çizgisi ve ağaçlar bulunur. Zeminler koyu bejdir. Sarı, kırmızı, yeşil renkli çadırın 

içindeki halılar, pembe, uçuk mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklidir. Hizmetkârlar genellikle 

beyaz giysilidir. Sazende ve çengiler rengârenk giyinmişlerdir. Sol sayfadaki beyaz kaleden 

yayılan mavi dumanların içinden, renkli kıyafetleri olan askerler ve turuncu kadırga hemen 

seçilebilmektedir.  
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Resim–22 

 

Resim No: 22 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Ok Meydanı’nda Gece Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Lacivert ve mavinin karışımından oluşan geceyi bir hilal ay ve parlak yıldızlar 

süslemiştir. Turuncu, yeşil ve sarı renkli set, turuncu, mavi desenli saltanat çadırını gösteri 

alanından ayırır. Padişahı görmek isteyen halkın ve koruyan yeniçerilerin, sağ sayfanın 

solundaki kafaları göze çarpar. Saltanat çadırında şehzadelerden biri, iki tarafa simetrik olarak 

dizilen hizmetliler yer alır. Solda iki çadır daha bulunmaktadır. Şenlikte sedir ağaçları ve fişek 

havuzları yaldız yaldız yanar. Dönen fişekler ve ışıklı Mühr-ü Süleyman ışıldamaktadır. 

Zemin açık toprak rengi, tepeler yeşil ağaçlarla süslü, çadırlar, yeşil ve sarı, sarıklar beyaz, 

halılar, kumaşlar, mavi, pembe, sarının tonları ve yaldız rengidir. Çadır kumaş, halı ve 

minderleri desenlidir. Kıyafetlerde ise her renk görülür. 

 

Sol sayfadaki gösteriyi Topçu, Cebeci ve Tersane bölükleri sunar. Zemin yeşile çalan 

bir sarıdır. Arkada yeşil çam ve sedirler yer alır. Figürler dağınık durur. Alanda duvarları 

yıldızlı bir köşk, yanan ağaçlar, dönen panolar, mahfesinde kuklalar bulunan, hortumundan ve 

vücudundan alev fışkıran gerçek boyutlarda bir fil vardır. Adamlardan birinin vücudundaki 

maytapların yandığı görülür. Tulumbacılar görev başındadır. 
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Resim–23 

 

Resim No: 23 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’te Gece Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Resmin iki sahnesini de arkadaki koyu lacivert geceden, sarı, yeşil, renkli ağaçlardan 

ve turuncu çatılı evlerden ayıran krem rengi duvar, sayfaları enine ikiye bölmektedir. Sağ 

sayfada, çadırda oturan sadrazama hizmetkârları refakat eder. Deniz her iki sayfada da koyu 

mavidir. Süleyman yıldızları ve ışıklı sedirlerle süslenmiş platformda ise bir grup sazende ve 

çengi gösteri yapmaktadır. Sol sayfada ise iki şehzadesi ve maiyetinden iki kişi ile, kendisi 

için hazırlanan yerde oturan Sultan görülmektedir. Buradaki salda ise dönen maytap ve 

fişeklerin fırlatıldığı beyaz bir kale vardır. Yaldızla boyanan serdiler salı süsler. Aynı salda 

boru, zurna ve davul çalan mehter takımı görünür.  

 

Sağ sayfadaki zemin kahverengi, çadır sarı, kırmızı, minder koyu yeşil halı turuncu, 

lacivert ve mavi renkleri ile renklendirilmiştir. Ahşap rengi salın üzeri koyu turuncu setle 

çevrilmiştir. Sol sayfasındaki yapının çatısı mavi fakat beyazla desenlenmiştir. Duvarları 

klasik Osmanlı motifleri ile süslenmiştir. Yeşil setli salın zemini pembedir. Kumaşlar 

kıvrımlı, hareketli ve oldukça kıvrımlıdır. Figürler çoğunlukla sayfaların alt kısmında 

yığılmıştır. Elbise renkleri sarı tonları, turuncular, kahveler pembe ve morlardır. 
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Resim–24 

   

Resim No: 24 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sazendelerin, Cambazların, Güreşçilerin ve Sihirbazların Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Bu resmin konusu şenliğin dokuzuncu günü olan 26 Eylül’deki gösterilerdir. Sarı 

zeminde kurulmuş saltanat çadırı ve diğer çadırlar, Sultanı ve önemli konukları 

ağırlamaktadır. Hizmetkârlar ayakta beklerken sazendeler oturdukları yerden meşk eder. 

Kahverengi kıyafetli tulumbacılar ip üzerinde yürüyen cambazı izlemektedirler. Birbirleri ile 

diyalog halinde olduklarını gördüğümüz figürler, ovaller oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. 

Sol sayfada ise deri kispetleriyle güreşen güreşçiler görülmektedir. Uçuk mavi gökyüzünün 

hemen önündeki yamaçta, yeşil ağaçların karşısında topların atıldığı beyaz kale maketi vardır.  

Sarı zemin üzerine dizilmiş bir sıra top ateşlenmiş, mavi dumanlar saçmaktadır. Sayfanın sağ 

üst köşesinden sol alt köşesine doğru sıralanmış mehter üyelerinin hareketliliği ve uyumu 

göze çarpar. El çabukluğu yapan bir sihirbaza eşlik eden mavi kıyafetli defçi yere oturmuş 

durumdadır. Sayfanın en solunda ise cerrahlarla beraber sünnet olmaya giderler. 

 

Kullanılan renkler turuncu, mavi, siyah, beyaz, pembe, kırmızı, bordo, lila, 

vişneçürüğü gibi renklerdir. Ayrıca bu sayfada yere çizilen küçük bitkilerde bir realizm 

katmıştır. 
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Resim–25 

 

Resim No: 25 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Haliç’te Gece Gösterisi    

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Metinde, Ok Meydanı'nda bu gece yapılacak havai fişek gösterilerinin yağmur 

nedeniyle ertelendiği yazılsa da, ressam Haliç'te yapılan bir havai fişek gösterisini tasvir eder 

(Atıl, 1999). Resimde koyu mavi gökyüzünün önünü, sağ sayfada yeşil sedirler ve turuncu 

çatılı evler, solda sarı yeşil boyanmış ormanlık alan kapatmaktadır. Beyaz duvarlar gösteri 

yapılan suları fondan ayırır. Sular, fişeklerin yaldızlı ışıkları ile aydınlanmış, canlı bir 

mavidir. Sağda sadrazam ve saray erkânının oturduğu, kırmızı çadır, kahverengi zemine 

kurulmuştur. Ayaktaki hizmetkârların kıyafetlerindeki soft renkler gözü okşar. Sağ sayfada 

ağaç kütüklerinden yapılmış sal üzerinde yaldızla boyanmış, ışıklı sedirler, fırlatılan 

maytaplar ve büyük bir havai fişek patlama anı sahnelenmiştir. Bu ana müzikte eşlik eder. Sol 

sayfada ise yine aynı sahne vardır. Başka bir salda ise sohbet ederek sakin bir tavırla müzik 

çalan bir grup yer alır. Yaldızın ağırlıklı olduğu bu minyatürde, bütün renkleri yumuşak bir 

tondadır. Duvar ve halılarda yine Türk desenleri göze çarpar. 

 

Resmin sol sayfasında mavi çatılı yapıda oturan Sultan ve şehzadeleri şenliğin en 

görkemli gösterisini izlemektedirler. 
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Resim–26 

 

Resim No: 26 

Nakkaşın Adı: Levni 

      Eserin Adı: Sihirbazların ve Sazendelerin Gösterisi  

Tekniği: Guaja yakın bir teknik 

 

 Bu minyatürde elleri bağlı, farklı renkteki küfelere oturtulur, çadıra sokulur ve biraz 

sonra çıktıklarında yer değiştirdikleri görülür. Bütün bu heyecanlı gösteriyi resmin sağ 

sayfasında sultan, sadrazam ve hizmetkârlar seyretmektedirler. Tulumbacılar herhangi bir 

karmaşaya karşı yine ortalıklarda gezinirler. Sol sayfada ise halk yeniçerilerin gözetiminde 

gösteriyi izlemektedirler. Uzakta yere oturmuş izleyiciler (biri şeyh, iki sivil, iki derviş ve 

ayakta duran bir çocuk) perspektife uygun olarak hem küçük, hem de soluk renklerle 

resmedilmişler. Figürler solda bir kavisle yerleştirilirlerken, sağda akılcı ve dengeli bir 

dağılımla dizilmişlerdir. Figürlerin yüz ifadeleri, tavır ve birbirleri ile olan ilişkileri 

kişiselleştirme çabasını sergiler. Sayfanın tam ortasında ise sazendeler boru, zurna ve davul 

çalarlar. İzleyenler farklı yaş gruplarından ve farklı sınıflardandır. 

 

Renkler zeminde sarı, gökyüzünde çok açık bir mavidir. Ağaçlar yeşilin tonları ile 

boyanmış ve yakınlı uzaklı dizilmiştir. Çadır uçuk pembe, diğer renkler ise koyu sarı, krem, 

siyah, beyaz, mavinin tonları, kırmızı, gibi renklerdir.  
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5. BÖLÜM 

5.1. Surname-i Vehbi Minyatürlerindeki Eğlence Sahnelerinin Resim Eğitimi 

       Açısından İncelenmesi  

Araştırmanın bu bölümünde yapılacak olan analiz, bir önceki bölümü teşkil eden 

eğlence konusunun günümüz resim eğitimi açısından ele alınması hususunda bize kaynak 

olacaktır. İncelenen bu esere paralel olarak, eğlence konusunun, gelişen tarihsel süreç ve 

çevre kültürlerden gelen etkileşimler çerçevesinde günümüz resim eğitiminde ele alınış biçimi 

irdelenecektir. Bu bağlamda ilk önce eğitimin tanımını yapmak yerinde olacaktır. Eğitim; en 

basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatı. Yani bireyde istendik davranışların yerleşmesi, 

olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır 

( www.wikipedia.org, 27.04.2008). Eğitimin sanat sınırları içine girmesi ile de yaratıcılık 

denilen yeni bir olgu ortaya çıkmıştır. Yaratıcılık, insana duyarlılık, zorlukları tanıma, kısa ve 

uygulanabilir çözümler bulma gibi durumlar kazandırmaktadır. Bu yüzden sanat eğitimi 

içinde her birey özgün eserler ortaya çıkarabilmektedir. 

 

Sanat eğitiminin yaratıcı bireylere kazandırdıklarını kalıplarla sınırlandırmak doğru 

değildir. Birey ona sunulan her türlü bilgi ve birikimi kendine göre yoğurup harmanlar. Sanat 

eğitimi bireylere verilen görsel sanat eğitim ve öğretimi ile mümkündür. Bu eğitimi, 

uygulamalar, sanat eseri analizleri, eleştiri, estetik ve sanatın tarihi bilgileri oluşturur. Eğitim 

ve bilimin birlikteliği burada karşımıza çıkar. Sanat ortamının uygunluğu, araç-gereçler, 

donanım, program, uygun bir çalışma sisteminin verilmesi gibi unsurlar bu eğitim ve öğretimi 

desteklemektedir.  

 

Sanat eğitimi kişinin nesneleri ve çevresini diğer insanlardan farklı algılayıp 

yorumlamasına sebep olur. Bu durum bireylere özgürlük katar. Bakma ve görmenin sıkça 

kullanıldığı sanat eğitimi bireylere sorunları çözümlemede kullanılabilecek yetileri kazandırır. 

 

Yukarıda anlatılanların tümünden hareketle, Surname-i Vehbi eserinde ki Levni 

minyatürlerinin eğlence konusunu ele alış biçimi, Osmanlı eğlence anlayışının en önemli ve 

son vesikası olması gibi nedenlerden dolayı, günümüz resim eğitimi içindeki yeri ve etkisinin 

araştırılması büyük bir önem teşkil etmektedir. Tarihte Türk eğlence hayatı içinde vücut 

bulmuş aktiviteleri sahneleyen eser, görsel sanatlar dersine kaynak niteliğindedir. Cirit, zenne, 
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köçek, mehter, hayvan veya bir sarhoş kılığına girmiş göstericilerin sergilediği eğlenceler 

Anadolu’da, bu yüzyılda da varlığını sürdürmekte ve hala halkı eğlendirmektedir.  

Resim sanatının, bireylere, yaşamdaki yerini, yaşatarak kavratacak biçimde 

düzenlenmiş belli programlar yolu ile tarihsel gelişimini, ifade gücünü, insanın temel 

ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek ve bu dalda beceri kazandırabilecek 

uygulamalı çalışmalarla, resim sanatının yaratma olgusunu tanıtmaya yönelik eğitim süreci 

olduğu düşünülürse, şu yargıya varabiliriz:  

Bu yapıt, Türk örf ve adetlerinin etkisi ile oluşan eğlence hayatını yansıttığından, 

günümüz bireylerine tarihi geleneklerimizi öğretebilmemizi sağlayabilir. Görsel sanatlar 

dersinde,  ö ğrencinin, analiz ve sentez yapma yeteneği kazanması, görsel biçimlendirme 

yolları ile kendini ifade etmesinin sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir. Bu bağlamda 

öğrencinin ilgisini, seçilen konu ile ilgili çeşitli kaynaklarla beslemek gerekmektedir. 

Öğrenciler bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmaktadır. 

Surname-i Vehbi eserindeki minyatürlerin seçilme sebebi de budur. Resim sanatımızın kökten 

değişme serüveninin başladığı 19. yüzyıla geçmeden önce Türk Resim Sanatı tarihi içindeki 

kaybolmaz yerini alan bu eser, yapıtlaştırıldığı dönemin aynasıdır. Osmanlı el yazmalarının 

son önemli örneği olan yapıt, eğlence konusunu işleyen ve günümüze en yakın tarihi taşıyan 

bir belgedir. Bu bağlamda Surname-i Vehbi eserinde yer alan Levni minyatürleri elbette 

incelemeye değer bir önem taşımaktadır. 

Seçilen eğlence konusu ve kaynağın, görsel sanatlar dersiyle ilişkisi bağlamında ise 

şunları söylemek mümkündür:  

1- Öğrencinin ulusal bir sanat eserini ve sanatçısını tanımasını sağlamak, 

2- Ulusal bir değeri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak,  

3- Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma 

duyarlılığını kazandırmak,  

4- Öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara 

dönüştürebilmesine imkân tanımak,  

5- Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer 

olduğunu kavramasını sağlamak, 

6- Öğrenciyi farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına 

vardırabilmek, 
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5.1.1. Çocuk resimlerinin ortak özellikleri 

 Çocuk resimleri birçok yönleriyle bazı ortak özellikleri gösterir. Bu özellikleri şu 

şekilse sıralamak mümkündür. 

 

Düzleme özelliği; en çok beş ve yedi yaş grupları içinde görülür. Mekân kavramının 

temelini oluşturur. Burada nesne görüldüğü gibi değil, görülmesi gerektiği gibi çizilir. 

 

Tamamlama özelliği; her olayı, konuyu kendi görüş açılarıyla değerlendirirler. 

Varlıkları bildikleri ya da düşündükleri gibi çizerler. Saydamlık özelliği ile benzerlik 

taşımaktadır. 

 

Saydamlık özelliği; resimlerinde kompozisyon önemli bir sorundur. 

 

Boy hiyerarşisi özelliği; resimlerinde kendisini ilgilendiren, düşündüren, 

duygulandıran, arzulandıran kısacası önem taşıyan faktörler daima öncelik taşır.  

5.1.2. Çocuklarda on iki yaş dönemi resimlerinin genel özellikleri 

Çocuklarda on iki yaş dönemi “Gerçeklik  (Gruplaşma-Çete) Dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönem dokuz yaşından itibaren başlar. Bu yaştaki çocuk artık 

toplumun bir üyesi olduğundan haberdardır. Bu haberdar oluşu çizgilerine yansıtmaya 

başlamıştır. Daha ayrıntılı ve daha gerçekçi yaklaşımda görülür. Bu dönemde çocukların en 

büyük gereksinimlerinden biri kendi ilişkilerini bulmaları, kendi güçlerinin farkına varmaları 

ve kendi ilişkilerini geliştirebilmeleridir. Sanat, elişi ve müzik etkinlikleri popülerdir. İnce 

motor koordinasyonları iyidir (Bacanlı, 2005). 

 

Temel Eğitimin ikinci kademesine de sarkan bu dönem Bedensel ve Psikolojik gelişim 

ve değişkenlerin kritik olduğu bir dönemdir. Özgün olma duygusu, bu kişiliklerini bulma 

hevesi yaratıcılığı iyi yönde etkiler. Resimlerinde ayrıntılı olmaya başlar. Eşyayı ayrıntılarıyla 

görüp, gerçeği bize olduğu gibi verme çabası içindedirler. Işığın eşya üzerindeki etkisini 

görüp, bize vermek heves ve isteği ayrıntılı olmalarını daha çok etkiler. İnsanlar hareketleriyle 

daha gerçekçi çizilir. Perspektif gelişmek üzeredir. Anlatım yönleri kuvvetlenir. Kız ve erkek 

öğrencilerin ilgi duydukları konular farklıdır. Bilişsel stil farklılıkları ortaya çıkar (Bacanlı, 

2005). 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


57 
 

Bu dönemde ayrıntılar oluşmaya başlar. Boyutlar daha gerçekçidir. Renk nesne ilişkisi 

kurulur. Resimlerde cinsiyet ayrımı gösterilir, figür ve diğer öğeler arasındaki ilişkiyi 

düzenleme bakımından kurallara uymaya başlanmıştır. Kız çocukları daha çok bebek resmi, 

portreler, elbiseler vs. erkek çocukları ise araba, uçak, gemi gibi şeylerin resimlerini çizerler. 

Resimleri beğenmeme, aşırı hassasiyet ve kendini ifade güçlüğü görülür. Daha ayrıntılı ve 

daha gerçekçi bir yaklaşımda görülür. Özgürce çizimden uzaklaşır. Gelişi güzel renkler 

yerine, gerçeğe uygun biçimde ki renkleri seçer. Nesnelerin önde arkada oluşuna dikkat edilir. 

Resimlerde bir kompozisyon vardır. Işık, gölge oyunları yoktur. 

 

Proporsiyon (vücut oranları) vardır. Perspektifleri yarı gelişmiştir. Gördüklerini aynen 

yapmamaktan doğan çekingenlik başlar. Bu evrede çocuklar ne çizeceklerini uzun uzun 

düşünürler, yaptıklarını beğenmezler, olması gerektiği biçimde yapamadıklarını sanıp 

cesaretlerini yitirirler. Hareketli figürler görülür. Nesneler sıra sıra dizili irili ufaklıdır. Her 

şey yerine ve amacına uygun olarak yerleştirilmeye çalışılır.  

5.1.3. Uygulamanın yapıldığı okul ortamının tanımlanması 

Araştırma yapılan okul Isparta Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Hafız İbrahim 

Demiralay İlköğretim Okulu’dur. “Eğitime Yüzde Yüz Destek” kampanyası çerçevesinde 

Davraz Mahallesi’nde yaptırılan yirmi dört derslikli Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim 

Okulu’nda ilk yıl yüz elli öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür. Yapımı beş buçuk ay gibi kısa 

bir sürede tamamlanmıştır. Okul 2004–2005 Eğitim Öğretim Yılında 23.08.2004 tarihinde 

valilik oluru ile açılmıştır.  

Okula ismini veren Hafız İbrahim Demiralay, Isparta iline büyük yararlılıklar 

sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye'de görev almış, Isparta’da Milli 

Mücadeleyi başlatmış, TBMM'de altı dönem Isparta milletvekilliği yapmış bir din adamıdır. 

Okul sürekli dışarıdan göç alan yeni bir mahallede bulunmaktadır. Veliler, daha çok 

memur ailelerdir. Gelir düzeyi ağırlıklı olarak orta seviyededir. Bodrum dâhil dört katlıdır. 

Geniş bir alana oturtulan binanın etrafı da geniş olduğundan öğrencilere bahçe olarak ta geniş 

bir alan kalmıştır. Dikdörtgen biçimindeki okul binasının zemin katında çok amaçlı salon, 

kantin, kazan dairesi, teknoloji ve tasarım atölyesi ve spor odası bulunmaktadır. Giriş katında, 

hizmetli odası, bekleme bölümü, öğretmenler odası, ana sınıfı, birinci ve ikinci sınıflar yer 
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almaktadır. Birinci katta müdür ve memur odası, bilgi teknolojisi sınıfı, üç, dört ve beşinci 

sınıflarla din kültürü sınıfı mevcuttur. 

Okulda birinci kademenin şube yerleri bellidir. Fakat ikinci kademe dersleri şube 

usulü değil derslik usulü işlenmektedir, öğrenciler, hangi ders işlenecekse o dersin sınıfına 

gitmektedirler. En üst katta ise arşiv odası, resim atölyesi, fen laboratuarı müdür yardımcısı 

odası ve diğer derslikler yer almıştır. Her katta tuvalet vardır. Sınıflardaki masa ve sıralar 

birer kişiliktir. Hemen her sınıfta bilgisayar, projeksiyon, tepe göz gibi eğitim öğretimin 

kalitesini yükselten araçlar mevcuttur. 

Okulun kadrosunu bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir memur, üç hizmetli, on bir 

sınıf öğretmeni, iki anasınıfı öğretmeni, bir rehber öğretmen ve on iki branş öğretmeni 

oluşturmaktadır. 

Okuldaki toplam öğrenci sayısı yedi yüz üçtür. Üç yüz elli sekiz erkek öğrenci, üç yüz 

kırk beş kız öğrenci vardır. Sınıf mevcutları genellikle kırk kişiye yakındır. Öğrencilerin 

birçoğu dershaneye devam etmektedirler. Resim derslerine katılımları, malzeme getirmeleri 

ve araştırma yapmaları üst düzeydedir.  

5.1.4. Surname-i Vehbi minyatürlerindeki eğlence sahnelerinin, ikinci kademe altıncı    

          sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

Araştırma konumuzun uygulaması 11.01.2008 tarihinde adı geçen okulun Türkçe 

dersliğinde yapılmıştır. Uygulama için okulun altıncı sınıfları, 6-A ve 6-B şubeleri seçilmiş ve 

iki grup oluşturulmuştur. 6-A şubesi Gözlem Grubu, 6-B şubesi Deney Grubu olmuştur. 6-

A şubesi toplam otuz altı kişidir. Yirmi bir kız, on beş erkek öğrenci bulunmaktadır. 6-B 

şubesinin ise toplam öğrenci sayısı yine otuz altı kişidir. Yirmi üç kız, on üç erkek öğrenci 

vardır. Resim atölyesinin kullanılmayışının sebebi bilgisayar ve projeksiyon makinesinin 

bulunmayışıdır. Türkçe dersliği uygulama için gerekli teknolojik donanıma sahiptir. Sınıfta 

klasik bir yerleşim planı vardır. Sınıfta kırk adet öğrenci masa ve sırası, bir öğretmen masası, 

iki dolap, bir bilgisayar, bir projeksiyon aleti, yazı tahtası ve projeksiyon perdesi 

bulunmaktadır. Uygulama için her iki şubeye de altmış dakikalık süre verilmiştir. 
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Gözlem grubu ders planı: 

 

SÜRE: 40’+20’ 

SEVİYE: İlköğretim ikinci kademe, 6. sınıf 

TANIM: Öğrencilerin eğlence konusu ile ilgili düşüncelerini resme aktarmaları. 

GEREKÇE: İkinci kademe, 6. sınıf öğrencilerinin eğlence konusu hakkındaki birikimlerini 

görsel bir biçimde aktarmalarını sağlamak. 

ARAÇ-GEREÇLER: Resim kâğıdı, kurşun kalem, silgi, boya  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Gözlem, konuşma, soru-cevap, 

uygulama 

KAZANIMLAR:  

1. Eğlence kavramını tanır.   

2. İçsel duyguları renkleri kullanarak dışa vurur.   

3. Araç-gereçlerini doğru ve düzenli kullanır, temiz çalışır ve çalışma sonunda etrafını 

temiz tutma alışkanlığı kazanır.   

4. Yaratıcılık gücünü, resimsel unsurlarla (renk, kompozisyon, v.s) bir araya getirir. 

ETKİNLİKLER: Öğrencilere Eğlence nedir? Sizi neler eğlendirir? Gibi sorular sorularak  
 
öğrencilerin fikirlerini sınıfla paylaşması sağlanır. Konu ile ilgili duygu, düşünce ve  
 
birikimlerini kâğıt üzerinde ifade etme olanağı sunulur. 
 

ARAŞTIRMACI HAZIRLIĞI: 

- Konun belirlenmesi 

- Öğrencilere kâğıt temininin sağlanması 

ÖĞRENCİ HAZIRLIĞI: 

      - Kalem, silgi ve boyalarını hazır bulundurmak. 
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6-A şube öğrencileri ilk olarak dersliğe alınan grup olmuştur. Tüm öğrenciler 

yerleştikten sonra öğrencilerden boyalarını hazırlamaları belirtilmiştir. Tamamının kuru kalem 

boya veya pastel boya seçtikleri görülmüştür. Kâğıtlar araştırmacı tarafından dağıtılmıştır. 

Araştırmacı eğlence ile ilgili durumlara ilişkin sahneleri öğrencilerin kafalarında 

canlandırmalarını istedi. Bu durumdan sonra sorgulama süreci başlatıldı. Hazır oldukları 

görüldüğünde öğrencilere, eğlence ile ilgili olarak sorular yöneltilerek, tartışma sürecine 

geçildi. Yöneltilen açık uçlu sorularla, katılımcıların konu hakkında düşünmeleri sağlandı. 

Etkinlikler bölümünde belirtilen sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar, insana hoşça vakit 

geçirten şey eğlencedir, ben en çok maç yaparken, piknikte, bir partide, düğünde eğlenirim 

gibi cümlelerden oluşmuştur. Daha sonra araştırmacı gözlem grubundan eğlence konulu 

resimler yapmaları istenmiştir. Gözlemcinin etkinliğin sonuna kadar başka hiçbir katılımı ve 

yönlendirmesi olmamıştır. Sadece bir izleyici olarak altmış dakikalık süre boyunca 

öğrencilerin tavır ve davranışlarını incelemiştir. 

 

Gözlemcinin öğrencilere konu vermesi ile beraber sınıf ortamında büyük bir gürültü 

oluşmuştur. Katılımcılar birbirleri ile kısa bir süre konuştuktan sonra birbirlerine bizi 

eğlendiren şeyi mi yoksa eğlence nedir? Onun resmini mi yapacağız gibi sorularla tartıştılar. 

Daha sonra hemen hepsi aynı anda resimlerini yapmaya başladılar. Öğrencilerden birçoğunun 

ilk önce kurşun kalemle çizerek resimlerini yapmaya başladıkları gözlemlenmiştir. 

 

Öğrenciler verilen süreden daha kısada resimlerini tamamlayıp teslim etmişlerdir. 

Genel olarak resimlerini bitirme süreleri otuz beş, kırk dakika kadar sürmüştür. Geri kalan 

zamanda gözlem yapan araştırmacıya resimleri ile ilgili vermişlerdir.  
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ARAŞTIRMADA KULLANILAN GÖZLEM FORMU 

 

GÖZLEMİN AMACI: Fiziksel, duyuşsal, sosyal, bilişsel ve öğrenen özellikleri boyutları 

açısından, Surname-i Vehbi minyatürlerinde yer alan eğlence konusunun 6. sınıf öğrencileri 

üzerindeki etkilerini incelemektir. 

 

VERİ TOPLAMA: Eğlence konusunun 6. sınıf öğrencileri tarafından ele alınış biçiminin 

incelenebilmesi için 40’+20’ ders saati gözlem yapılmıştır. Gözlem süresince aşağıda 

belirtilen noktalara odaklanılmış; olay ve durumlara ilişkin notlar araştırmacı tarafından 

tutulmuştur. Öğrencilerle birebir konuşmalar yapılmıştır. Zaman ve veri kaybını önlemek için 

gözlem görüntülü olarak kaydedilmiştir.  

 

FİZİKSEL ORTAM: Gözlemin yapıldığı fiziksel ortam klasik bir sınıf düzenidir. Sadece her 

öğrenciye ayrı sıralar düşer. Bilgisayar, projeksiyon gibi her türlü teknolojik donanım 

mevcuttur. Doğu cephede yer alan pencerelerin önünde, tam kapının karşısında duran 

öğretmen masası öğrencilere dönük durumdadır. Öğrenciler seviye bakımından ortanın biraz 

üzerindedir. Uygulamanın yapıldığı sınıfın mevcudu otuz altı kişidir. Öğrencilerin arasında 

duygusal olarak sağlam olan bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu çalışmaya katılan 

öğrencilerden birçoğunda kaygılı bir ruh hali sezilmiştir. 

 

DUYUŞSAL ORTAM: Her öğrencinin sınıf içindeki sorumluluklarının farkında oldukları 

tespit edilmiştir.   

 

SOSYAL ORTAM: Katılımcıların hepsi verilen göreve ilişkin sorumluluklarını yerine 

harfiyen getirmiştir. Ara sıra konu ile ilgili fikir alışverişi yaptıkları gözlemlenmiş, 

araştırmacıya, yapacakları resmin detayları ile ilgili olarak sorular yöneltmişlerdir. 

 

BİLİŞSEL ORTAM: Araştırmacının konu ile ilgili verdiği kısa bilgiler oldukça yalın bir dille 

ifade edilmiştir. Öğrenciler, daha önce bu şekilde bir durumla karşılaşmadıkları için 

huzursuzluk yaşadılar. Fakat daha sonra araştırmacının, eğlence hakkında yönelttiği sorular 

katılımcıları rahatlatmıştır. Eğlence konusunda resim yapma düşüncesinin bile insanı 

eğlendirdiğini ifade eden cümleler sarf etmişlerdir.   
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ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİ: Araştırmacı gözlem boyunca tarafsız, yalın ve anlaşılır 

davranmayı hedeflemiştir. Öğrencilere açık ve kapalı uçlu sorular yöneltmişlerdir. 

Katılımcıların sorularını cevapsız bırakmamıştır. Konu ile ilgili kısa açıklamalar yapmıştır. 

Öğrenciler ise; eğlence konusu hakkında kafalarına takılan soruları araştırmacıya sormuş ve 

hemen arkasından uygulama resimlerini yapmaya başlamışlardır. 

 

GÖZLEM DÖKÜMÜ: 

Tarih:11.01.2008 

Saat:  08:30 

Araştırmacı: Serap IRLAYICI TEKBAŞ 

Sınıf: İlköğretim 6. sınıf 

Yer: Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okulu, Türkçe dersliği 

Konu: Eğlence  

Gözlem Konusu: Eğlence konulu resimler yapma 

 

 

ORTAMIN TANIMI: 

Toplam otuz altı öğrenci bulunmaktadır. Kız ve erkek öğrenci sayısı birbirine yakın 

durumdadır. İkişer kişilik öğrenci sıraları, üçerli gruplar halinde arka arkaya dizilmiştir. Sırlar 

sınıf tahtasının sağında bulunan öğretmen masası ile karşılıklı duracak şekilde 

yerleştirilmiştir. 10x10 metre ebatlarında olan sınıfta kız ve erkek öğrenciler karışık bir 

şekilde oturmaktadırlar. Sıraların arkasında yer alan duvarda panolar yer alır. Duvarlar pembe 

renkte boyanmıştır. Sıraların karşısında denk düşen duvarda yazı tahtası, projeksiyon perdesi, 

İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, bayrak ve Atatürk portresi asılıdır. Doğu cepheli olan sınıfın, 

pencereleri oldukça büyüktür.  

08:30 

Araştırmacı bir gün önceden haber verdiği katılımcıları sınıf kapısından içeri almıştır. 

08:34 

Uygulama ortamına alınan öğrenciler, yerleşip hazırlandılar. Araştırmacı, öğrencileri 

selamlayıp, çalışma hakkında bilgiler verdi.  
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08:35 

Araştırmacı ilk olarak eğlence ile ilgili sorular sordu. Eğlence nedir? Eğlenmek hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Neler sizin eğlenmenizi sağlar? Gibi sorular yöneltildi. Bu cevaplara 

öğrencilerin verdiği cevaplar ise; hoşça vakit geçirmeye eğlence denir. Ben en çok gezerken 

eğlenirim. Luna parktan eğlencelisi olamaz şeklinde oldu. Eğlenme işinin güzel vakit 

geçirmek olarak adlandırılabileceğini söyleyen araştırmacı, konu ile ilgili kısa ve öz bilgiler 

verdi. Son olarak da katılımcılardan Eğlence konusu ile ilgili resimler yapmalarını istedi. 

Kâğıt ve boyalarını hazır bulunduran öğrenciler, uygulama aşamasına geçtiler. Er resimlerini 

yaparken araştırmacı sınıf içinde gezinerek resimlerle ve katılımcılarla ilgili notlar tuttu. 

Uygulama çalışması araştırmacı tarafından fotoğraflandırıldı. 

09:10 

Gözlemci verilen sürenin sona erdiğini öğrencilere bildirmiştir. Tüm sınıfın resimlerini 

tamamladığı tespit edilmiştir. Araştırmacı tüm resimleri toplamış ve kalan sürede öğrenciler, 

araştırmacıya kendi resimleri ile ilgili bilgiler vermişlerdir. 

09:30 

Gözlemci katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etmiş ve uygulama çalışmasına son 

verilmiştir. 
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Resim–27 

 

Öğrencinin Adı: Yelda MERCAN / 6-A / 59  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

   

Konunun verildiği ilk anda oldukça sıkıntılı olduğu görüldü. Başlayalı on dakika 

olmasına rağmen hala düşünüyordu. Bir şeyler çizip sildikten sonra kâğıdı yırtıldı ve ikinci bir 

kâğıt istedi. Yine uzun süre resim yapmadan uzun aralıklarla bekledi. En çok açık havada 

arkadaşları ile top oynamanın onu eğlendirdiğini belirtti. 

 

Yelda’nın resminin konusu açık bir alanda top oynayan çocuklar. Açık mavi 

gökyüzünde parlayan sarı güneş, kahverengi sıra dağların arkasında batmak üzere dağların 

hemen tepesinden akmaya başlayan mavinin iki tonunu taşıyan dere içinde büyük yeşil bir 

ağaç, dereyi yatay olarak ikiye bölen bir dere görülmekte. Hemen sağ tarafta, dere kıyısında 

daha küçük bir ağaç bulunmakta. Bir kuş sürüsü batan güneşe doğru ilerlemektedir. En sağda 

bulunan üçüncü ağacın önünde top oymayan iki kız çocuğunun çok eğlendiği hemen göze 

çarpar. Figürler hareketlidir. Saçlardan cinsiyetlerinin kız olduğu hemen anlaşılmaktadır. 

Renkler gerçekçidir. Nesnelerin boyutları gerçeğe yakındır. Derenin gelişinde hafif bir 

perspektif oluşumu göze çarpar. Resimdeki turuncu kazaklı kızın, kazağının etek ucundaki 

çizgiler, ağaç dalları, köprünün tahtaları bize ayrıntıları gösterir.   
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Resim–28 

 

Öğrencinin Adı: Hafize Nur YAVUZ / 6-A / 61 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Verilen süre boyunca oldukça rahattı. Ne yapacağından emin görünüyordu. Hiç 

düşünmeden hemen başladı. Hafize’ye göre piknik, yüzmek ve su çok eğlenceli idi. Ama 

Hafize yüzme bilmiyordu sadece eğlenceli olduğunu düşünüyordu. 

 

Resimde açık mavi gökyüzünün hemen solunda dörtte biri görülen bir güneş yer 

alıyor. Küçüklü büyüklü, açık kahverengine boyanmış sıra dağlar, beyaz zeminden, adeta 

yatay bir çizgi ile ayrılmış. Güneşin altında yeşil, küçük bir ağaç, biraz geride Hafize, hemen 

önünde de koyu mavi sağ üst köşeden sol alt köşeye uzanan bir dere vardır. Suyu bölen, sarı 

tahtalı bir köprü vardır. Dört tane yüzen ördeğe baka Hafize yüzebilme isteğini yazı ile 

belirtmiş ve konuşma balonu kullanmıştır. Derenin diğer tarafında pikniğe geldiği araba, 

üzerinde yemekler bulunan sofra yer alır. Sol alt köşede duran 62’den yapılan tavşan ise 

sofrada ki yiyecekleri yiyebilmeyi dilemektedir. 

 

           Dağlar çizilmeden direk boyanmış, araba, diğer nesnelerle kıyaslanınca gerçek 

boyutuna pek uygun değil, sofradaki tabak, yemek, çatal ve kaşılar detayı gösterir niteliktedir. 

Kıyafetler cinsiyet ayırımını gösterir. Vücut oranları normaldir. Figürün baş, gövde ve kolları 

önden, ayakları yandan çizilmiş gibidir.   
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Resim–29 

 

Öğrencinin Adı: Fatime Nur GEZGİNTİ / 6-A / 63 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resimde zemin çizgisi yoktur. Solda bir güneş ışıldar. Küçük, mavi bulut kümeleri 

yan yana dizilmiştir. Figürler renkli kıyafetleri olan etek giymiş kız çocuklarıdır ki bu da bize 

cinsiyet ayrımını gösterir. Konuşma balonları ve yazı kullanmıştır. Figürler farklı boylarda 

çizilmişlerdir. Kıyafetlerde ki resimler detayları gösterir. Ortada kırmızı, sarı ve turuncu 

renklerle boyanmış üçgene benzer şey yakılmış bir ateştir. 

 

Fatime Nur resme kurşun kalemle başlatıp henüz bitirmeden boyamaya başlamıştır. İlk 

boyadığı renk kırmızıdır. Ateş üstünden atlamayı ve ip atlamayı çok eğlenceli bulmaktadır. 

Resimde anlatılan şey bir nevruz kutlamasıdır. Nesneler önlü arkalı yerleşmiştir. Anatomiye 

uygun kıyafetler çizilmiştir.   
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Resim–30 

 

Öğrencinin Adı: Muhammet DOĞAN / 6-A / 64 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Muhammet en çok araba kullanmanın insanı eğlendireceğini düşünüyor. Futbolda onu 

eğlendiren şeylerden biridir. Kendini futbol oynarken çizmek yerine, bir futbolcu forması 

çizmeyi tercih etmiştir. Sol üstte ise bir piyano görülmektedir. Arkadaşına ait bir piyanoyu 

çalma fırsatı bulan Muhammet bunu çok eğlenceli bulmuştur. Çiziminde ve eğlenceye dair 

beyan ettiği fikirlerinde en ilginç olan şeyse O’nun kırmızılâhanayı gördüğünde çok 

eğlendiğidir. Açıklayamadığı bir sebepten dolayı bu sebze Muhammet’i çok eğlendiriyor. 

Bunu resminde de göstermek istediğini fakat tam çizemediğini belirtti. Solda en üstte duran iç 

içe dairelerin oluşturduğu çizim bir lahanadır. 

 

Muhammet zemin rengi olarak sarıyı seçmiştir. Resimde, öğrencinin kalın kontur 

çizgileri ile çizdiği arabasında, saydamlık ilkesine uygun bir resim görüyoruz. Arabanın 

motorunun da resmedilmesi buna en iyi örnektir. Ayrıca formadaki amblem, araba jantları, 

yine arabanın inik camı ayrıntılı çizme kaygısını hemen sezdiriyor. 
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Resim–31 

 

Öğrencinin Adı: Mehmet Ali MEŞİNCİ / 6-A / 65  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Mehmet Ali kâğıdın beyaz zemini üzerine karolar çizmiş ve sevdiği, eğlenceli bulduğu 

şeyleri bir arada resmetmiştir. Bu öğrenci için futbolun eğlenceli olduğunun hemen anlamak 

mümkün. Her ne kadar futbol oynayan bir figür yoksa da futbolcu forması ve ayakkabısı 

giymiş çocuklar, bir de futbol topu resme yerleştirilmiştir. Mehmet Ali’nin yaparken 

eğlendiği diğer şeylerde atari oynamak, kumandalı araba sürmek, köpeklerle oynamak ve kola 

içmek şeklinde sıralanabilir. 

 

Tipik bir on iki yaş, erkek çocuğu resmidir. Cinsiyet ayırımı hemen sezilir. Resimde 

bulunan figürlerdeki yön ilişkisi gayet açıktır. İki figür yandan, diğeri arkadan çizilmiştir. 

Forma renklerinden tuttuğu takım anlaşılmaktadır. En üstteki ana renklerden oluşan bir lamba 

ışıklar saçmaktadır.   
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Resim–32 

 

Öğrencinin Adı: Selin KAYA / 6-A / 66 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Selin kâğıdını dikey kullanmayı tercih etti. Uzun süre düşünüp ikinci bir kâğıt 

istedikten sonra düz mavi bir fon üzerine beyaz, büyük bir kardan adam çizdi. Kardan adamın 

bere, atkı ve havuçtan burnu turuncu renktedir. Gövdesine kuru bir dal takılı idi. Koyu mavi 

bir stant üzerinde durmaktadır. Hemen sol yanda Selin kendini resmetmiştir. Pembe, kırmızı 

bantlı, renkli ponponları olan bere başında durmaktadır. Eldiven ve atkı yeşildir. Mor bir 

kazak, pembe pantolon ve kahverengi ayakkabıları vardır. 

 

Resimde, yine 9–12 yaş grubu çocuklarda sık görülen az figür kullanma durumu ile 

karşı karşıya gelmekteyiz. Herhangi bir zemin veya kompozisyonu tamamlayan herhangi bir 

başka eleman bulunmamaktadır. Selin’in sıkıntı içinde zorla çizdiği bu resimde fondaki mavi 

dairesel hareketlerle boyanmıştır.  
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Resim–33 

 

Öğrencinin Adı: Fatimetül Zehra ÖZTOP / 6-A / 67 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Fatime eğlenebilmesi için her şeyin düzenli olması gerektiğini söyledi. Eğlenceli 

bulduğu o kadar çok şey olduğunu, hangisini çizeceğine karar veremediğini, bu yüzden de 

hepsini aynı kâğıtta göstermek istediğini belirtti. Temizlik yaparken ve annesine ev işlerinde 

yardım ederken çok eğlendiğini, resminin sol üst bölümünde bundan dolayı temizlik 

gereçlerini çizdiğini belirtti. Hemen sağda ise yatarak televizyon izlemekten ve de günlük 

yazmaktan eğlendiğini anlıyoruz. Sol alt köşede ise bilgisayarını çizdiğini, sol alt köşede ise 

kahvaltı hazırlamaktan çok eğlendiğini anlıyoruz. 

 

Resimde öğrencinin bazı bölümlere açıklama yazısı yazdığı görülmektedir. Bunun 

sebebi, bu yaş grubuna mensup çocukların, resimlerinin yeterli olmadığı düşüncesine sahip 

olmalarıdır. Fatime fon rengini sadece sol alt köşede kullanmış, mavi renge boyamıştır. 

Hazırlarken eğlendiği kahvaltı sofrasına bakınca neden eğlendiğini anlamakta hiç 

zorlanmıyoruz. Sofraya koyduğu şeylere yüzler yapmasını sevdiği belli oluyor.  
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Resim–34 

 

Öğrencinin Adı: Melek ÜNSAL / 6-A / 68 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Melek, eğlenceli bulduğu şeyleri, bir arada çizmeyi tercih eden öğrencilerden bir 

diğeridir. Açık havada kitap okumak, yüzmek, televizyon izlemek, ip atlamak ve iyi not 

almak O’nu eğlendiren olaylar. Kâğıdı bölümlere ayırıp her bölüme yaparken eğlendiği ayrı 

durumları resmetmiştir. Resmini yaparken figür çiziminde oldukça zorlandığı gözlemlendi. 

Kullandığı figürler hep kız. Elbise olarak pantolon giymiş olsalar da saçlar ve yüz ifadeleri kız 

olduklarını gösteriyor. Sadece sol üst bölümde yer alan iki bölümde çimleri, denizi ve taşları 

görüyoruz. Oldukça renkli olan resmin diğer bölümlerinde zemin ve fon rengi 

kullanılmamıştır. 

 

Melek’in çiziminde de, on iki yaş çocuk resminin detayları görülür. Kitaptaki yazılar, 

suyun altındaki taşlar, plazma televizyonun düğmeleri, fişi, piriz ve sınav kâğıdındaki puan 

bunlara örnektir. 
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Resim–35 

 

Öğrencinin Adı: Fatma UNAY / 6-A / 70  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Çok renkli olan bu resimde, ufukta, kahverengi dağların ardından doğan, sarı bir güneş 

yer alır. Dağların bittiği yerden akmaya başlayan, açık mavi dere,  Resmin alt bölümde devam 

eder. Derenin sağ yanında değişik türden ve değişik yeşil tonlarından oluşan, irili ufaklı 

ağaçlar yer alır. Solda ise resmin kahramanları olan ve Fatma’yı en çok eğlendiren 

palyaçolarla, ponponları yer alır. 

 

Kullanılan renkler oldukça canlı ve gerçekçidir. Resmin sağ tarafında ağırlıklı olarak 

kullanılan renkler soğuk renklerdir. Solda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Burada 

kullanılan sarılar, turuncular ve kırmızılar resmi canlandırır. Zemin rengi olarak kâğıdın 

beyazlığı kullanılmıştır. Ponponlarda, figürlerin yüzlerinde ve elbiselerde hem detaylar hem 

de gerçeğe benzetme gayreti görülür.   
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Resim–36 

 

Öğrencinin Adı: Cihan CENGİZ / 6-A / 71 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Cihan’ın babası nakliyatçıdır. Resimden de anlaşıldığı gibi O’nu eğlendiren en iyi şey 

arabalar, kamyonlar ve iş makineleridir. Zemin olmayan bu resimde öğrenci sadece kendini 

eğlendiren şeyleri vurgulamak adına başka bir şey çizmek istemediğini belirtmiştir. 

 

Resimde renkler gerçeğe uygundur. Kamyon ve vinç yandan resmedilirken, arabanın 

hem yan hem de üst görünümü resmedilmiştir. Araba ve vincin bölümleri, jantlar, kasayı 

kamyonu bağlayan parçalar ve kapı kolları gibi ayrıntıların her birinin düşünülerek çizildiği 

bellidir. Kâğıdı dikey kullanmayı tercih etmiştir. 
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Resim–37 

 

Öğrencinin Adı: Enes Yakup KÖKLÜKAYA / 6-A / 72 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Enes, yaparken en eğlendiği şeyin masa tenisi oynamak olduğunu dile getirdi. Resmini 

yaparken düzgün olması endişesinin taşıdığı gözlemlenen öğrencinin, çizdiklerini sık sık 

sildiği görüldü. En sonunda cetvel ve pergel kullanmaya karar verdi. Resmin en üst 

bölümünde bir tenis masası bulunur ve rengi yeşildir. Ortadan file ile bölünmüştür. Masanın 

kenarları beyaz bırakılmıştır. En allat ise birbirine eğimli olarak duran iki tenis raketi ve iki 

tenis topu bulunur. Raketler, turuncu, lacivert, koyu bej, toplar ise sarı ve mavi renklerindedir. 

 

Fon, açık yavruağzı rengine boyanmıştır. Zemin çizgisi yine yoktur. Daha çok bir afiş 

tasarımını hatırlatmaktadır. 
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Resim–38 

 

Öğrencinin Adı: Mahtume Tuğba UĞURCAN / 6-A / 74 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Öğrenci kâğıdı altıktan sonra uzun bir süre düşündü. Sonra kâğıdı dikey tutup, resmi 

bu şekilde yapacakmış gibi hazırlanıp, sonra tekrar yatay duruma getirdi. İsme ters bir yönde 

resmini yapmaya başladı. Tuğba aslında hastane ortamının O’nu çok eğlendirdiğini ama 

hastane çizemediği için böyle bir sahneyi resmettiğini söyledi. O’na göre ameliyathane, cerrah 

olma düşüncesi ve hayali yeterince eğlenceli bir olay. 

 

Resimde çiçekli bir bahçede top oynayan, ip atlayan ve salıncağa binen kız çocuklarını 

görüyoruz. Oldukça renkli olan bu çalışmanın arka bölümünde yine zemine ait bir unsur yer 

almamaktadır. Saçlar, topuklu ayakkabılar ve elbiseler figürlerin kız çocuğu olduğunu 

göstermektedir. Saç tokaları, elbiselerdeki desenler ayrıntıları gösterir. Sosyalleşme dönemi 

içinde olan on iki yaş çocuklarının genelinde görülen toplu halde bulunma durumu bu resme 

konu olmuştur. Figürlerin baş ve ayakları yandan diğer bölümleri karşıdan görüldüğü gibi 

çizilmiştir. 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


76 
 

 

Resim–39 

 

Öğrencinin Adı: Cengizhan YILMAZ / 6-A / 237 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Cengizhan eğlence konusunu duyunca yüzünde tedirgin bir ifade belirdi. Öğrencinin 

resminde en üstün ve en altın beyaz olduğu görülmektedir. Cengizhan futbol oynarken çok 

eğlendiğini dile getirdi. Bunun içinde okulun futbol takımında. Bu resimde ise yine çok 

eğlenceli olduğunu düşündüğü bir futbolcunun, Ronaldinyo’nun resmini çizdi. Öğrenci bu 

futbolcunun koyu bir hayranıdır. 

 

Resmin sağ tarafında yer alan kale sadece siyahla çizilmiş, içindeki boşluk 

boyanmamıştır. Hemen önünde bulunan saate benzeyen sarı lacivert şey ise bir futbol 

topudur. Buradan öğrencinin tuttuğu takım anlaşılmaktadır. Topun tam ortasında bulunan 

kırmızı şekil bir amblemdir. Solda yer alan ve öğrenci için çok önemli olan futbolcu oldukça 

büyük çizilmiştir. Boy hiyerarşisine bir örnek teşkil edebilir niteliktedir. Forma ve ayakkabı 

rengi futbolcunun şu anda, gerçekte kullandıkları ile aynı renktir. Yeşil sahayı izleyicilerden 

ayıran ise turuncu bir platformdur ve üzerinde reklâm resimleri yazmaktadır.  
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Resim–40 

 

Öğrencinin Adı: Kübra KADIOĞLU / 6-A / 238 

      Öğrencinin Yaşı: 12  

 

 Resimde kahverengi bir gökyüzü, koyu mavi boyanmış, bir çizgi ile sınırlandırılmış 

dere,  kâğıdın beyazı kullanılarak elde edilmiş dağlar ve zemin yer alır. Resmin üç tarafına 

dağıtılmış üç tane ağaç bulunur. Bunların türlerinin farklı olduğu çizimlerinden anlaşılır. 

Figürlerin cinsiyetlerinin kız oluşu en elbise ve saçlardan anlaşılır. Renkli ve gökyüzünde 

seçilen kahverengi nedeni ile farklı bir resimdir. 

 

Kübra konu verilir verilmez, sürekli olarak yanında ve önünde oturan arkadaşlarının 

ne yaptıklarını yoklayıp durdu. Sonunda, aslında havuzda yüzmenin her şeyden eğlenceli 

olduğunu ama ip atlayarak ve salıncağa binerek eğelenen çocukların resmini yapmanın daha 

iyi olacağını düşünerek bu resmi yaptı. 
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Resim–41 

 

Öğrencinin Adı: Emre BİLİCİ / 6-A / 239 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Emre resmine çok rahat bir tavırla başlayıp, aynı şekilde de bitirdi. Resmini, sınıf 

içinde üçüncü sırada tamamlayan öğrenci oldu. O’na göre en eğlendiren şey lunapark ve de 

çarpışan abralardı. Bu yüzden onlar en yakında ve en büyük çizilmişlerdir. Geride ise 

lunaparkta bulunan diğer eğlence aletleri yer alır. Daha uzak ve daha küçük olarak 

resmedilmişlerdir. Resim boy hiyerarşisi özelliğine uygun bir resimdir. Kızıl bir güneşin 

aydınlattığı resmin fonu beyazdır. Ahşap etkisi yaratması için kahverengiye boyanmış gondol 

eğik durur. Çünkü sallanmaktadır. Solda ise yavaşça yukarı tırmanan bir tren yer alır. 

Çarpışan arabaları diğerlerinden ayıran sarı ve turuncu ile boyanmış yatay çizgiler yan yana 

durur. Arabalar bu aynı zamanda tavan olduğu tahmin edilen bu hatta siyah direklerle 

bağlanmıştır. 

 

Resimde yer alan çarpışan arabaların numaraları, farları, tutunacak yerleri, gözleri ve 

ağızları birer detay örneğidir. İkisi dip dibe dururken sar olanının çok az bir yeri görülür ve 

diğerlerinden ayrı durur. Hiç insan figürü kullanılmamıştır. 
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Resim–42 

 

Öğrencinin Adı: İsmail SALATAN / 6-A / 240 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

       

 Resimde kâğıdın yatay olarak ikiye bölündüğünü görüyoruz. Üst bölüm kumsal havası 

verilmek için açık bir kahverengine, alt bölüm ise su olduğu için açık bir maviye boyanmıştır. 

İsmail için en eğlenceli şey gölde yüzmektir. Resmine çok hafif bir renk boya ile ve oldukça 

ürkek bir boyama şekli ile başladı. 

 

Resmin en sağında yer alan sarı güneşin dörtte biri görünmektedir. Kumsalın tam 

ortasına serilmiş olan turuncu ve üzeri desenli bir havlu vardır. Yeşil figürlerin kız ya da 

erkek oldukları tam anlaşılmamaktadır. Erkek olma olasılıklarının yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü kız çocuklarının özelliklerini taşıyan herhangi bir figür 

görülmemektedir. Üç figürlerden hiç birinin kolları çizilmemiştir, genel olarak çöp adama 

benzemektedirler. Hepsi aynı renk boyanmıştır. Ayaklar ve vücutlar ise dikdörtgen şeklinde 

boyanmıştır. On iki yaş seviyesinin oldukça altında yer alan bir resimdir. 
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Resim–43 

 

Öğrencinin Adı: İlker Musa İRŞİ / 6-A / 241 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 İlker resme direk boya ile başladı. Kâğıdını çok kirleterek resmini yaptı. Sallanmanın, 

hamağın, açık havanın ve oynadığı oyunlara ailesinin katılmasının oldukça eğlenceli 

olduğunu belirtti. Mavi gökyüzünde parıldayan sarı bir güneş görülmektedir. Üç ağacın 

arasına bağlanmış salıncak ve hamak en arkada yer alır. Ağaçların gövdeleri oldukça kalın 

resmedilmiştir. Resimde üç figür yer alır. Muhtemelen erkektirler. İkisinin elbisesi aynı renk, 

diğerinin ki ise sar ve kırmızıdır. Yüzler tam seçilememektedir. Havalanmış sarı bir top iki 

figürün arasına yerleştirilmiştir. 

 

Resmin sağ tarafında sıcak renkler daha yoğun kullanılmıştır. En küçük figür 

öğrencinin kendisidir ve babası ile oynamaktadır. Diğer figür ise onları izlemektedir. 

Çimenler ise yeşilin iki tonunda boyanmıştır.  
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Resim–54 

 

Öğrencinin Adı: Nur AYVALI / 6-A / 244 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Badminton oyuncusu olan Nur, en çok bu sporu yaparken eğlenmektedir. Kırmızı bir 

fonun üzerine sırası ile dıştan içe doğru, yeşil, turuncu açık mavi, sarı açık bir kahverengi ve 

en son olarak da pembe haleler boyamıştır. Bütün bunların üzerine bir badminton raketi ve 

topu yerleştirilmiştir. Sapı siyah olan raketin diğer kısmı kırmızıdır ve tellerinde markasının 

harfi yazar. Top ise tüm ayrıntıları ile resmedilmiştir. 

 

Resim sanki bir rüya resmidir. Tüm boşluk değerlendirilmiş ve orijinal bir tasarım 

yapılmıştır. Nur, resmini sürekli olarak ayakta yapmıştır ve ilk yirmi dakika sonunda bitirip, 

teslim etmiştir. O’na göre gitar, piyano, bateri çalabilmek, resim yapmak diğer eğlenceli 

faaliyetlerdir. Ama en eğlencelisi badmintondur. 
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Resim–45 

 

Öğrencinin Adı: Feyza Nur UĞUZ / 6-A / 245 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resimde beyaz bulut kümeleri mavi gökyüzünün hemen önünde yer alıyor. Açık 

yeşile boyanmış sıra dağlar, sarı zeminle birleşmiş durumdadır. Biri uzakta diğeri daha 

yakında bulunan koyu yeşil iki ağaç bulunmaktadır. Tam bu ağaçların arasında sarı kırmızı 

saplı badminton raketi ve kırmızı, mavi renkli topu yer almaktadır. Hiç figür kullanılmamıştır. 

 

Feyza, yeşil, açık alanları da çok eğlendiğini söylemiştir. Bu öğrencide okulun 

badminton oyuncularından biridir. Nur AYVALI ile yan yana oturmakta oldukları için, O’nun 

resminden etkilendiği gibi bir düşünce oluşmaktadır. 
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Resim–46 

 

Öğrencinin Adı: Atiye ALTINSOY / 6-A / 297 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Mavi, çok az yer kaplayan gökyüzünün sağ tarafında, dörtte biri çizilen sarı bir güneş 

bulunur. Koyu kahverengi sıra dağlar birbirine bağlı gibi dururlar. Geniş, açık yeşil bir 

arazinin tam ortasında voleybol oynayan ve sol altta da ip atlayan kız çocukları görülür. 

 

Elbiseler tipik kız çocuğu elbisesidir. İkisinin arkası dönüktür. Saç renkleri, boyları 

farklıdır. Hiçbir figürün burnu yoktur. Kollar ince çizilmiştir. Ayakların çizimi gerçeğe en 

yakın biçimde resmedilmiştir. Resimde öğrencinin ip atlarken ve voleybol oynarken çok 

eğlendiği anlaşılmaktadır. Filenin gerisinde duran iki kız daha küçük çizilmiştir. Uzakta ve 

yakında duranlar arasındaki perspektifi gösterir. 
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Resim–47 

 

Öğrencinin Adı: Hacer ÖZ / 6-A / 377 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Hacer, resmine direk boya ile başlayan öğrencilerden biri oldu. Kendine güveni 

oldukça gelişmiştir. Oldukça renkli bir resim yaptı. Gayet rahat, ne yapacağından emin bir 

şekilde başladı. Doğayı, hayvanları, en çokta kelebekleri sevdiğini dile getirdi. Açık mavi 

gök, tepesi kahverengi, alt etekleri yeşil sıra dağlardan sonra pembe ve yeşil bir arazi boyadı. 

Tırtıllar, kelebekler, kaplumbağalar, ördekler çiçeklerde renk renk çizilmişlerdi. En sağda iki 

yöne akan, üzerinden bir köprü geçen dere masmavi akmaktadır. 

 

Resimde pembe zemin ve derede yüzen kaplumbağa oldukça dikkat çekicidir. Sağ üst 

köşeye bakıldığında dere sanki gökyüzü ile birleşmiş gibidir. Dağların arkasında sarı bir 

güneş muhtemelen doğuyor ve doğayı canlandırıyordur.  
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Resim–48 

 

Öğrencinin Adı: Selcan TÜRKAK / 6-A / 379 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Batan güneş gökyüzünü oldukça koyulaştırmıştır. Kahverengi gök önünde uzanan 

mavi tepeli ve yerle birleşen yeşil sıra dağlar vardır. Dağlara doğru uçan renkli kuşlar görülür. 

Zemin kâğıdın altına doğru açılan bir yeşille boyanmıştır. Yine figürlerin tamamı kızdır. 

Piknik yapıp, ip atlarlar. Selcan’da en çok bunları yaparken eğlenmektedir. Kıyafetler oldukça 

renklidir. Yan duran figürlerin başları profilden, vücutları cepheden resmedilmiştir. Yer 

sofrasında çeşitli yiyecekler görülmektedir. Hemen önünde iki tane renkli çiçek ve çimlere 

basılmaması konusunda uyaran bir yazı tabelası bulunur. 

 

Resimde renkler oldukça koyu sürülmüştür. Öğrenci resme başladığı andan itibaren 

kâğıdı döndürerek çalışmasını boyamıştır. Oldukça sevecen bir kişilikte olduğu gözlemlenen 

öğrencinin, arkadaşları ile bir arada iken eğlendiği tespit edilmiştir. 
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Resim–49 

 

Öğrencinin Adı: Rabia GÜRSEL / 6-A / 392 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Hacer ÖZ isimli arkadaşı ile yan yana oturan öğrenci konu bakımından arkadaşından 

etkilenmiştir. Verilen sürenin başında oldukça sıkıntılı görünen öğrenci, figür çiziminde de 

çok zorlandı. Direk boya ile başladı. Beyaz göğe, mavi bulut kümeleri yerleştirdi. Solda 

güneşin bir parçasını boyadı. Yine kahverengi dağlara doğru uçan, siyah renkli bir kuş sürüsü 

çizdi. Dağların eteğinden akan mavi derenini içindeki balıklar saydamlık ilkesine örnek olarak 

gösterilebilinir. Sarı bir köprü dereyi böler. Sağda iki ağaç ve renkli çiçekler bulunur. Solda 

ise büyük bir ağacın altında piknik yapan biri erkek diğeri kız iki figür vardır. Üstte ip 

atlayanlar ve arkası dönük olarak uçurtma uçuran, eğlenen insanlar yer alır. 

 

Resimde zemin kâğıdın beyazıdır. Figürler renklidir. Araba kabataslak çizilmiştir. 

Başlar yandan, gövdeler ise karşıdan görüldüğü gibi çizilmiştir.  
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Resim–50 

 

Öğrencinin Adı: Hakan AKÇALIK / 6-A / 420 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resimde zemin çizgisi yoktur. Sol kenardan sağ kenara uzanan, pembe boyalı, üzeri 

yazılı tak biçiminde bir yapı çizilmiştir. Cinsiyetleri tam anlaşılamayan, garip vücutlu 

figürlerin çoğunun önü, birinin arkası dönüktür. Kalabalık bir ortamda müzikle eğlenen 

insanlar çizilmiştir. Figürler renklidir. Ellerinde içki şişeleri bulunur. Öğrenci alkol ve 

müziğin eğlenceli olabileceği şeklinde bir fikre sahiptir. Figürlerin her birinin belleri ince ve 

bacaklarla birleşme şekli farklıdır. Çoğu saçsızdır. En altta bir hoparlör vardır. 

 

Resmin sol alt köşesine yakın bir yerde duran yeşil sensorlu bir kapıdan bara giren 

figür yer alır. Bütün figürler çok eğlenmektedir. Hepsi gülerken çizilmiştir. Yüz tipleri farklı 

resmedilmiştir. Kolları vardır fakat elleri yoktur.   
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Resim–51 

 

Öğrencinin Adı: Medine SARPDAĞ / 6-A / 424 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Açık mavi ile karalama tarzı boyanmış bir gökyüzünde, iki bulut ve bir sarı güneş 

bulunur. Kendine ait bir toprakta yetişmiş ancak havada duran büyük bir elma ağacı 

bulunmaktadır. Zemin çizgisi düzgün olması kaygısından dolayı cetvelle çizilmiştir. Çizginin 

altındaki zemin yeşil çimlerle bezenmiştir. Resimde gökyüzü büyük bir alanı kaplamaktadır. 

Öğrenci mor konuşma balonlarının içine yazdığı yazıları resme katmıştır. 

 

Açık havada arkadaşları ile badminton karşılaşmalarına hazırlanırken çok 

eğlendiklerini dile getiren öğrenci kendisini ve bir arkadaşını okulun formaları ile 

resmetmiştir. Kırmızı, mavi çizgili, beyaz formaları giyen iki badmintoncu, ellerinde 

tuttukları raketlerle kahverengi topa vurmaktadırlar. Sağdaki figürün gözlerinde tamamlama 

özelliğine ait bir durum görülmektedir. Figür yan durduğu halde iki gözü birden 

görünmektedir. 
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Resim–52 

 

Öğrencinin Adı: Osman SARPDAĞ / 6-A / 425 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Medine’nin ikiz kardeşi olan Osman, farklı yerlerde oturmalarına rağmen, kardeşi gibi 

gökyüzüne geniş bir alan ayırmıştır. Bulutların içi beyazdır. Sağda parlayan güneş görülür. 

Eğlenceli bulduğu şeyleri bir araya toplayan öğrencilerden biri olmuştur. Solda geniş bir 

sahada futbol oynayan figürler düzleme özelliği taşımaktadırlar. Sağda, göklerde uçan mavi 

bir uçak vardır. Gökyüzünde ip atlayan, cinsiyeti ayırt edilemeyen bir çocuk çizilmiştir. 

Sahanın hemen sağ yanında voleybol oynayan iki çocuk vardır. Onların yanında ise salıncakta 

sallanan figürler göze çarpar. Sahanın alt bölümünde tahterevalliye binen çocuklar bulunur. 

 

Resimde sahanın kenarındaki bayraklar, uçağın pervaneleri gibi ayrıntılar dikkati 

çeker. Öğrenci parka gidip sevdiği bu aktiviteleri yapınca çok eğlendiğini belirtti. Uçak 

kullanmanınsa eğlenceli olabileceğini düşünüyor. 
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Resim–53 

 

Öğrencinin Adı: İsmail ALTIN  / 6-A / 429 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

       

 İsmail, en eğlenceli zamanlarını odasında geçirdiği için böyle bir resim yapmayı tercih 

ettiğini belirtti. Gerçek renklerle resmini yapan öğrenci, turuncu duvarları, yeşil halısı olan 

odasında bilgisayarı ile oynarken çok eğlendiğini dile getirdi. Duvarlarda asılı olan posterler 

ve pota O’nu eğlendiren diğer unsurlar. Ortada uçuyor gibi durup boşluğa açılıyormuş hissi 

veren açık yeşil oda kapısı kâğıdın sağ yanına yerleştirilmiştir. 

 

Resmin en sol yanında ise bilgisayarı ile oynayarak eğlenen İsmail’i görmekteyiz. 

Oldukça gerçekçi bir çizim söz konusudur. Teknolojik aletlerin, arabaların özellikle O’nu 

eğlendiren şeyler olduğunu dile getirmiştir. Öğrencinin süre boyunca gayet rahat bir şekilde 

çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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Resim–54 

 

Öğrencinin Adı: Aysel KARAKOÇ / 6-A / 458 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Fon, kâğıdın beyazıdır. Kahverengi dağlar ardından batan sarı güneşin, ara ara kırmızı 

haleleri vardır. Gök yine beyazdır. Yerde az bir bölümde yeşil çimler görülür. Sağda bir 

kaydırak, solda ise ikili salıncak bulunur. Perspektif yoktur. Renkler gerçekçidir. Figürler 

kızdır. 

 

Resimde düzleme özelliğine uygun çizimler gözlemlenmektedir. Kaydırak, merdiven, 

salıncaklar ve ayakta duruyormuş gibi görünen figürler buna örnek teşkil eder. Öğrenci 

resmini çok temiz ve titiz bir biçimde çalışarak bitirdi. Özellikle sallanma eyleminin kendisini 

çok eğlendirdiğini dile getirdi.  
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Resim–55 

 

Öğrencinin Adı: Ramazan ÇETİN / 6-A / 512 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Ramazan, en eğlenceli bulduğu yeri yani evini resmetti. En arkada mavi bulut 

kümeleri yer almaktadır. Güneşle iç içe girmiş gökyüzünün hemen önünde sağlı sollu iki 

yanda ağaçlar yer alır. İki ağacın arasında büyük bir ev yer alır. Evin sol yanında ise park 

etmiş, farklı bir şekil verilmiş araba yer alır. Uzun süre lösemi hastalığı ile mücadele edip, 

sağlığına kavuşan öğrenci, en eğlenceli yerin evi olduğunu düşünmektedir. Saydamlık 

ilkesinin önemli bir örneği olan resimde evin içine yerleştirilen eşyaları görmek mümkündür. 

Öğrenci televizyon izlemeyi, sobada pişen kestaneleri yemeyi, çay içmeyi, bilgisayarını her 

şeyden eğlenceli bulmaktadır. 

 

Resimde ki gözlüklü güneş, kırmızı gökyüzü, kahverengi yapraklı, siyah gövdeli 

ağaçlar, turuncu zemin, sarı bir çatı öğrencinin renkli kişiliğinin ve gerçek üstü renk seçiminin 

göstergesidir. İçi görünen evin iki yanı maviye boyanmış, en üste iki pencere konmuştur. Sarı 

çatının içinden geçen bacayı ve kesik çizgi şeklinde çizilen dumanı görmekteyiz. Evin iç 

duvarları yeşildir. Tavandan sarkan lamba da aynı renktir. En altta yer alan soba ve oda kapısı 

yan yana durur. Evin dışında solda duran arabanın çizimi de gerçek üstü bir özellikte 

resmedilmiştir. Öğrenci resmi sürekli tebessüm ederek çizdi. Teslim ederken ters kapatarak 

masaya bıraktı.   
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Resim–56 

 

Öğrencinin Adı: Aybala TOMBUL / 6-A / 514 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Verilen süre içerisinde resmini bitiren öğrenciyle ilgili olarak herhangi bir özel durum 

gözlemlenmedi. Kâğıdına okul olduğunu söylediği büyük bir bina çizdi. En eğlenceli 

zamanlarının okulda arkadaşları ile birlikte geçirdiği zamanlar olduğunu dile getirdi. Açık 

mavi gökyüzünde yan yana üç tane bulut kümesi yer almaktadır. Sarı ve yeşil renkte boyanan 

okul binasının çatısı ve arkada bir kısmı görülen evin çatısı kırmızı renktedir. Okulun 

bacasından siyah dumanlar çıkmaktadır. Zemin kahverengi, okul duvarları açık kahve, 

bahçenin kenarları çimlerle kaplı olduğu için yeşildir. 

 

Arkada bir kısmı görülen ev pembeye boyanmıştır. Zemindeki siyah çizgi öğrencilerin 

sıra olduğu işaret çizgisidir. Okulun rengi pencerelerin ve kapıların yerleştirilmesi ve 

büyüklükleri gerçeğe uygun biçimde resmedilmiştir. Resimde yer alan binanın büyük giriş 

kapısı üzerinde okulun adı yazmaktadır. 
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Resim–57 

 

Öğrencinin Adı: Muhammet ÖZKAN / 6-A / 517  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

  

Muhammet çabuk bitiren öğrenciler arasında idi. Bir an önce teslim etme isteği içinde 

olduğu gözlemlendi. O’ nu eğlendiren tek şeyin arabalar olduğunu dile getirdi. Sarı bir fon 

üzerine, herhangi bir zemin üzerinde durmayan, renkli, süslü bir yarış arabası çizdi.  

 

Resimde yer alan araba oldukça renkli bir arabadır. Hem sıcak hem de soğuk renkleri 

dengeli bir biçimde yansıtmaktadır. Arabanın üzerindeki süsler, konan aksesuarlar, tekerlek 

jantları bize on iki yaş grubu çocuklarının ayrıntıya verdiği önemi gözler önüne sermektedir. 
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Resim–58 

 

Öğrencinin Adı: Şerife Şeyda AYDEMİR / 6-A / 545 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

  

Herhangi bir zemin rengi ya da çizgisi yoktur. Resimde kâğıdın beyazlığı fon olarak 

kullanılmıştır. Tam ortada büyük bir ağaç, dalında sallanan bir salıncak vardır. En sağda 

kaydıraktan kayan bir çocuk görülür. Hemen tepesinde sarı kırmızı ile boyanmış güneş yer 

alır. En solda el ele tutuşmuş dört kız figürlerden ikisinin arkası dönüktür. Elbiseler, saçlar, 

saç tokaları ve kirpikler figürlerin kız olduğunu göstermektedir. Ayaklar yandan göründüğü 

biçimde resmedilmiştir. Kaydırakta, kayan çocukta ve salıncakta düzleme özelliği görülür.  

 

Öğrenci resmini yaparken gayet sakin ve düzenli bir tavır içindeydi. Sade bir resim 

yaptı. Bitirdikten sonra resmini ters kapattı. Park, oyun ve gezmek O’nun için en eğlenceli 

şeylerdi. 
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Resim–59 

 

Öğrencinin Adı: Özgür KIRASLAN / 6-A / 561  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resmin üst çizgilerinde cetvel kullanıldığı görülmektedir. Öğrenci lunaparklarda en 

eğlenceli zamanlarını geçirdiğini belirtti. Fonda herhangi bir renk kullanmamıştır. Resimde 

sadece ona eğlenceli gelen Gondollu Craxrak denilen bir aletin resmini çizdi.  

  

Resimde yer alan eğlence aracının üzerindeki resimler, yazılar, sağ ve solda yer alan 

işaretler resmin ayrıntılarını gösteren bölümleridir. Kuru kalem boya ve tükenmez kalem 

kullanılmıştır. Her iki tarafta yer alan işaretler, füzeler ve turuncu kabinler bir simetri 

oluşturmaktadır. Ortada yer alan turuncu üçgen resmi dengelemektedir. Gondol kâğıdın 

ortasına yerleştirilmiştir. Yatay ve dikey hatların bir arada kullanıldığı görülmektedir.  
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Resim–60 

 

Öğrencinin Adı: Zeynep ERKORKMAZ / 6-A / 562 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resim siyah boya ile yatay olarak çizilen bir duvarla ikiye bölünmüştür. Üst bölüm 

daha az bir alanı kaplar. Trafiğin aktığı bir yolda, büyükten küçüğe dizilmiş, farklı renklerde 

arabalar sağa doğru ilerlemektedirler. Zeynep araba kullanmanın eğlenceli olabileceğini 

düşünerek bu alana böyle bir resim çizmeyi tercih etmiştir. Alttaki geniş alanda ise parkta 

eğlenen çocuklar görülür. En sağda yeşil yapraklı büyük bir ağaç görülür. Ağacın dalları, 

salıncağın oturulan kısmının, figürün bacaklarında oluşturduğu çizgiler saydamlık ilkesinin 

örnekleridir. Kaydırak, merdivenler ve kayan çocuk düzleme özelliğini gösterir.  

 

 Resimde kâğıdın beyazlığı büyük ölçüde kullanılmıştır. Dikkati çeken bir başka 

unsurda bu yaş grubunda nadir olarak görülen bir durumdur. O da kız ve erkek figürün bir 

arada kullanılmasıdır. Öğrenci resmini önce kurşun kalemle çizmiş, sonra siyah pastel boya 

ile kontur çekmiştir. 
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Resim–61 

 

Öğrencinin Adı: Yakup Burak KARAÇAM / 6-A / 567 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Yakup resmini oldukça rahat ve hızlı bir şekilde yaptı. Çalışmasını yaparken çok 

eğlendiği gözlemlendi. Resim yapmaktan ve lunaparkta olmaktan çok eğlendiğini dile getirdi. 

İsmini yazarken kâğıdını dikey tutacakmış gibi yazdı fakat kompozisyonu yatay olarak 

yerleştirdi. Bu resimde de herhangi bir zemin çizgisi ve ya fon rengi kullanılmamıştır. 

Konuşma balonları ve yazılarla resmini iç içe büründürmüştür. Resmin sağ alt köşesinde bir 

gişe ve çöp adam şeklinde çizilmiş gişe görevlisi yer alır. Kapıdan içeri giren üç figürün anne, 

baba ve çocuk olduğu anlaşılır. Baba biletleri almak için başını sağa çevirmiştir. Diğerleri 

tamamen arkadan görünümde resmedilmiştir. Sol tarafta yer alan çarpışan arabalar, tepeye 

bağlı bir şekilde, havada uçuyorlarmış gibi çizilmişlerdir. Arabalar yandan ve arkadan 

çizilmiştir. Çadırın rengi sarı ve mor olan kontrast renklerdir.  

 

 Resmin sol üst köşesinde sallanan büyük yeşil bir gondol vardır. İçinde oturan üç 

figürün yüz ifadeleri ve konuşma balonlarındaki nidalarından hangi duygu içinde oldukları 

anlaşılmaktadır. Gondolun altında yer alan siyah sarı yuvarlak, aletin hareketini sağlayan 

tekerlektir. Hemen sağında eteklerinde insanları döndürüp eğlendiren balerin yer alır. Kafası 

ve gövdesi cepheden ayakları profilden çizilmiştir. 
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Resim–62 

 

Öğrencinin Adı: Emine ÇETİNKAYA / 6-A / 568 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Resmin sağ üst köşesinde dörtte biri görülen, sarı, iri bir güneş vardır. Önüne 

sıralanmış beş tane bulut kümesi yan yana durmaktadır. Fon rengi ve zemine dair herhangi bir 

unsur bu resimde de yer almamaktadır. İp atlayan dört tane kızın resmedildiği çalışmada 

giysiler gayet renkli ve desenlidir. Figürlerin ön arka ilişkisi içerisinde yer aldıkları görülür. 

Saç şekillerindeki elbise ve çoraplardaki ayrıntılar hemen dikkati çeker. Öğrenci en çok ip 

atlarken eğlenmektedir.  
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Deney grubu ders planı: 

 

SÜRE: 40’+20’ 

SEVİYE: İlköğretim ikinci kademe, 6. sınıf 

TANIM: Öğrencilerin eğlence konusu ile ilgili düşüncelerini gösterilen örnekler dâhilinde 

resme aktarmaları. 

1. Eğlence konusunun öğrencilere sunulması ve konunun tartışılması. 

2. Levni’nin Surname- Vehbi’de yer alan, eğlence kavramı ile ilgili 

minyatürlerinden hareketle öğrencilerin konuya yakınlaşmalarını sağlamak. Estetik, 

sanat tarihi, uygulama ve sanat eleştirisi çerçevesinde,  soru-cevap yöntemi kullanarak 

dersin ritminin hızlandırılması. 

3. Yapılan uygulama sonucu örneklerin değerlendirilmesi. 

GEREKÇE: İkinci kademe, 6. sınıf öğrencilerinin eğlence konusu hakkındaki birikimlerini, 

gösterilen materyallerle destekleyerek görsel bir biçimde aktarmalarını sağlamak. 

ARAÇ-GEREÇLER: Resim kâğıdı, kurşun kalem, silgi, boya  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Anlatım, konuşma, soru-cevap, 

sunum, uygulama 

KAZANIMLAR:  

1. Eğlence kavramını tanır.  

2. Minyatür tekniğini kavrar.  

3. Örnekler üzerindeki renk, leke ve denge kavramlarını öğrenir.  

4. Levni’nin seçilen eserlerini yorumlar.  

5. İçsel duyguları renkleri kullanarak dışa vurur.  

6. Görsel idrak arttırılır.  

7. Minyatür tekniğinde kullanılan malzemeleri tanır.  

8. Araç-gereçlerini doğru ve düzenli kullanır, temiz çalışabilme ve çalışma 

sonunda etrafını temiz tutma alışkanlığı kazanır.   

9. Eğlence konusunu tanımlar.  
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10. Rengi ve lekeyi doğada fark eder.  

11. Gözlem yeteneğini kazanır.  

12. Verilen sanat eserleri örneklerini eleştirir.  

13. Yaratıcılık gücünü, resimsel unsurlarla (renk, kompozisyon, v.s) bir araya 

getirir. 

ETKİNLİKLER: Öğrencilere Eğlence nedir? Sizi neler eğlendirir? Gibi sorular sorularak  
 
öğrencilerin fikirlerini sınıfla paylaşması sağlanır. Öğrencilere konu ilgili seçilen eserden  
 
belirlenen örnekler, bir sunum şeklinde gösterilir. Konu hakkındaki duygu, düşünce ve  
 
birikimlerini kâğıt üzerinde ifade etme olanağı sunulur. 
 

ARAŞTIRMACI HAZIRLIĞI: 

- Konun belirlenmesi 

- Belirlenen konu hakkında kaynak taramasının yapılması 

- Elde edilen bilgilerin öğrencilere sunumunda kullanılacak yöntemlerin 

belirlenmesi 

- Öğrencilere kâğıt temininin sağlanması 

- Araştırmanın doğrultusunda yapılacak olan plan hazırlığı 

ÖĞRENCİ HAZIRLIĞI: 

           -            Kalem, silgi ve boyalarını hazır bulundurmak. 

KAVRAMLARIN TANINMASI: Hazırlanıp, öğrencilere gösterilen örneklerle konu 

pekiştirilmeye çalışılacaktır. 

KONU İLE İLGİLİ ÖN TEST: 

Öğrencilerin eğlence ve minyatür konusu ile ilgili olarak sahip oldukları mevcuttaki 

bilgileri tespit etmek amacı taşımaktadır. 

            -          Eğlence nedir? Neler sizi eğlendirir? 

            -          Minyatür nedir? Nasıl yapılır bilen var mı? 

            -          Eğlence konusu ile ilgili resim yapan bir sanatçıya rastladınız mı? 

            -          Levni kimdir? 
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KONU İLE İLGİLİ BİLGİLERİN VERİLMESİ: 

Türk Minyatür Sanatı Tarihi, İslamiyet’ten önce ve sonra olmak üzere iki başlıkta 

incelenir. Orta Asya’da bulunan minyatürlerdeki üslup etkisi Türklerle 15. yüzyıla kadar 

gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde minyatürlü yazmaların sayısı artmıştır. 

Anadolu Selçuklu minyatürünün en ilgi çekici örneği Varka ve Gülşah’dır. Her sultan nakış 

haneler kurdurarak, minyatürün gelişmesini sağlamıştır. Minyatür 19. yüzyılda önemini iyice 

yitirdi. Yerini yavaş yavaş batı tarzı resim anlayışına bıraktı.  

Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına minyatür 

(nakış) denir. Minyatür sanatçısına da nakkaş ya da musavvir adı verilir. Minyatür kitap 

sanatlarındandır. Kitaplarda, konulara açıklık getirmek amacıyla kullanılır. Minyatürde, 

figürler birbirini kapatmaz, şahısların iriliği önemlerini gösterir. Boyalar, toprak boyalardır. 

Kâğıtlar pamuktan Hint kâğıdı ve aharlı kâğıttır, fırçalar incedir. Minyatür yapımında teknik 

olarak guaja yakın bir teknik kullanılır. Minyatürler, dönemin gerçeklerini yansıtan 

belgelerdir. 

Eğlence kelime anlamı olarak, eğlenme işi, sefahat, neşeli ve hoşça vakit geçirmek 

anlamına gelmektedir. Osmanlı devleti tarafından yapılan tüm şenliklerin amacı, yönetenler 

ve yönetilenler arasındaki bağı güçlendirmektir. Bir diğer amaç ise; devletin gücünü, 

zenginliğini ve ihtişamını sergilemektir. Sur ( düğün, şenlik) düzenleme ve Surname ( düğün, 

şenlik kitabı) yazma Osmanlılara özgü bir gelenektir. Kayıtlardaki ilk şenlik, 1285 tarihinde 

I.Osman’ın düğünü için düzenlenmiştir. Surname yazma ve resimleme geleneği, III. Murat’ın 

oğlunun 1582’de ki sünnet düğünü ile gelenekselleşir.        

18. yüzyıl, Osmanlı için bir geçiş dönemidir. Lale Devri denilen dönemi en iyi 

belgeleyen kaynaklardan biri Surname-i Vehbi’dir. 1720 tarihli yapıt, III. Ahmet dönemine 

aittir. Seyyid Vehbi'nin düz yazı biçiminde yazmış olduğu eserde şiirler de vardır. Eserin 

yazarı Vehbi (ölümü 1736) İstanbul’da büyümüş bir ulemadır. Vehbi eserlerinde doğallığı ve 

bireyselciliği, eski İran okulunu felsefesi ile harmanlamıştır. Eser Nakkaş Levni tarafından 

resimlenmiştir. Levni’nin adı Abdülcelil Çelebi’dir. Edirne’den gelmiş, nakkaşlık yapmış, I. 

Mahmut’un tahttan indirildiği anda işe alınmış 1732–33’ de ölmüştür. Levni, Otakçılar Camii 

yanındaki Sedirler Tekkesi’ne gömülür (Güvemli, 1972). Surname III. Ahmet’in 

şehzadelerinin 15 gün -15 gece süren ve Osmanlı’nın son görkemli şöleni olan sünnet 

düğününün anlatır. Levni’ nin başyapıtıdır (Tanındı, 1993). Osmanlı eğlence anlayışına ışık 
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tutan eser, dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını belgeleyen resimleriyle, sosyolojik 

açıdan da önemlidir. Surname-i Vehbi isimli eserde yer alan minyatürlerden yalnızca eğlence 

sahnelerinin resmedildiği minyatürleri ele alacağız.  

KAYNAKLAR:   

      - GÜVEMLİ, Z., (1972), Sanat Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul. 

      - TANINDI, Z., (1993), “Türk Tezhip (Kitap Süsleme) Sanatı”, Başlangıcından Bugüne 

Türk Sanatı, Ankara. 

KONU İLE SON TEST:  

Uygulanan son test öğrencilere eğlence konusu ile ilgili aktarılan bilgilerin sonucunu 

ölçmek amacı taşımaktadır. 

            -        Eğlence unsurlarının yer aldığı ilk surname ne zaman hazırlanmıştır?  

            -        Levni kimdir? 

            -        Vehbi kimdir? 

            -        Osmanlılarda görkemli şenlikler neden düzenlenmiştir? 

SANAT ELEŞTİRİSİ: 

Bu bölümde öğrencilerin sanat eserlerine eleştirel olarak yaklaşmaları ve 

yorumlayabilmeleri amaçlanmıştır. Surname-i Vehbi’de yer alan ve eğlence konusunu içeren, 

Levni minyatürlerinden seçilenler örnek olarak gösterilmiştir. Öğrencilere konu ile ilgili bilgi 

veren aynı zamanda da seçilen minyatürlerin yer aldığı bir slâyt sunumu yapılmıştır.  

1. Tanımlama: 

    - İzlediğiniz resimlerde ne var? Ne görüyorsunuz? 

    - Resimlerdeki ana tema nedir? 

    - Resimlere en çok hangi renkler egemen? 

    - Bu resimler kim tarafından yapılmış? 

2. Çözümleme: 

    - Resimler hangi teknikle yapılmış? 

    - İzlediğiniz resimlerde figürlerin düzenlenmesi nasıl yapılmış? 
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    - Resimlerde kullanılan mekanlar nasıl?  

    - Resimler renkli mi? 

3. Yorumlama: 

    - Surname-i Vehbi eseri ne anlama geliyor? 

    - Bu resimler nasıl bir ortamda ve dönemde yapılmıştır? 

    - Bu resimleri gördüğünüzde hissettikleriniz ne oldu? 

    - İzlediklerinizden sizi en çok etkileyenler nelerdir? 

4. Yargılama:  

     - Levni minyatürleri sizce önemli mi? 

     - Bu eserlerin anlamlı yönü nedir? 

     - Size gösterilen minyatürleri değerli kılan şey nedir? 

     - Levni’nin bu minyatürleri yapmasındaki amaç sizce nedir? 

Öğrencilere yöneltilen bu sorular onların çok çeşitli seçeneklerle cevap vermelerini 

sağlamıştır. Ayrıca bir sanat yapıtını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini öğretmiştir. 

UYGULAMA: 

Eğlence ve minyatür konuları hakkında bilgi verilmiştir. Hangi olayların onları 

eğlendirdiği üzerinde konuşulmuştur. Hazırlanan sunum öğrenci yorumlarını alarak 

izletilmiştir. Son olarak da öğrencilerden konu ile ilgili resimler yapmaları istenmiştir.  

GÜDÜLEME:  

- Öğrencilerle resmin ne kadar özgür bir alan olduğu ile ilgili konuşulması. 

- Öğrencilerin eğlenceli buldukları veya eğlenceli olduğunu düşündükleri şeyleri, 

eğlence ile ilgili anılarını, eğlenmenin ne demek olduğu hakkındaki görüşlerini 

yorumlayıp, anlatmaları. 

DEĞERLENDİRME: 

Uygulamanın başladığı andan itibaren öğrencilerin genel ve özel durumları 

gözlemlenmiştir. İzledikleri sunumla ilgili yorumları değerlendirilmiştir.  Resimlerini 

yaparken içinde bulundukları durum, hal ve tavırlar gözlemlenip not alındı. Uygulama 

sırasında öğrenciler arasında dolaşılarak yaptıkları resimlerle ilgili verdikleri bilgiler 
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kaydedildi. Öğrencilerin yaptıkları resimleri yorumlamaları sayesinde sınıf içinde tartışma ve 

kendini özgürce ifade edebilme ortamı yaratıldı. Öğrencilerin gözlem grubundakilere göre 

daha etkin bir biçimde uygulama içinde yer aldıkları görüldü. Etkinlik süresince yöneltilen 

sorulara oldukça ilgili cevap verdikleri tespit edilmiştir.  

 

6-B şubesinin öğrencileri, 6-A şubesinin öğrencileri sınıftan çıkarıldıktan hemen sonra 

içeri alınmışlardır. Aynı şekilde tüm öğrenciler yerleştikten sonra öğrencilerden hazır bulunur 

hale gelmeleri istenmiştir. Öğrencilerin yine tamamının kuru kalem boya veya pastel boya 

seçtikleri görülmüştür. 

 

Kâğıtlar dağıtıldıktan sonra araştırmacı tarafından gerekli düzenek hazırlanmış, 

tepegöz ve bilgisayar açılmıştır. Bu süre içinde öğrencilerin merakla bekledikleri 

gözlemlenmiştir. Ne olacağı konusunda sık sık sorular sormaktadırlar. 

 

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra araştırmacı öğrencilerden sessiz olmalarını 

istemiş ve yapılacak olan çalışma ile ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. İlk olarak 

araştırmacı konu ile ilgili ön testi uygulamıştır. Belirlenen kazanımlar doğrultusunda konu ile 

ilgili etkinliklere başlamıştır. Hemen arkasından son test uygulanmıştır. Daha sonra 

öğrencilere minyatür sanatı ile ilgili olarak hazırlanmış olan slâyt sunumundan bilgiler 

verilmiştir.  

 

Tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılamalara paralel olarak yorumlamaları 

sağlanmıştır. Öğrenciler izledikleri eğlence konusunun sahnelendiği minyatürleri 

yorumlamışlardır. Getirilen yorumlar, sahnelerin çok ilginç olduğu, özellikle cambaz 

gösterilerinin ve ateşbazların gerçekçi bir biçimde yansıtıldığı olmuştur. Birçok öğrencide 

sanatçının kullandığı renklerin oldukça yumuşak renkler olduğunu belirtti. 

 

Uygulamaya geçilmeden önce güdüleme aşamasında belirlenenler sırası ile 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında araştırmacı onlara bir konu vereceğini dile 

getirmiştir. Sınıftaki merakın daha da arttığı gözlemlenmiştir. Daha sonra öğrencilerden 

eğlence konulu resimler yapmaları istenmiştir.  
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Araştırmacının kâğıtları dağıtması ile uygulama başlamıştır. Bu andan itibaren deney 

grubunun genelinde bir huzursuzluk olduğu gözlemlendi. Öğrenciler sebep olarak da zayıf not 

alma endişelerini dile getirdiler. Böyle bir durumla gözlem grubunda karşılaşılmamıştı. 

Bunun üzerine araştırmacı bu çalışmanın akademik bir deneme olduğunu belirtti. Ayrıca 

okulda bunun için seçilen iki sınıftan biri oldukları dile getirildi. Bu durum sınıftaki sevinci 

ve coşkuyu bir kat daha arttırdı. Öğrencilerden eğlence konusu ile ilgili, içlerinden geldiği 

gibi, özgürce, birikim, izlenim ve anılarını katarak, izledikleri sunumu da göz önüne alarak 

resimlerini yapmaları istendi. Böylece araştırmanın uygulama basamağı başlatıldı. 

 

Deney grubu öğrencilerinin resimlerini yapma süreleri, gözlem grubu öğrencilerininki 

i le  aynı olmuştur. Katılımcılara, yaptıkları resimlerle ilgili soru sorulacak zamanın 

kalmayacağı düşüncesi ile araştırmacı gerekli bilgileri çalışmaların yapıldığı süre içinde 

edinmiştir. Resimler yapılırken, araştırmacı tek tek dolaşarak katılımcıların resimlerle ilgili 

açıklamalarını not etmiştir. Yine altmış dakikalık süre boyunca öğrencilerin tavır ve 

davranışlarını incelemiştir. 

 

Öğrenciler gözlem grubu mensuplarına göre daha kendinden emin bir şekilde 

resimlerine başlamışlardır. Herhangi bir karmaşa tespit edilmemiştir. Tüm katılımcılar ne 

yapacaklarını bilerek işe başlamışlardır. Deney grubu öğrencilerinin hepsi aynı anda 

resimlerini teslim etmişlerdir. Yine öğrencilerden birçoğunun ilk önce kurşun kalemle çizerek 

resimlerini yapmaya başladıkları görüldü. Dersin işlenişi gözlem grubuna göre daha eğlenceli 

bir ortamda gerçekleşmiştir.  

 

Öğrencilerin deney uygulaması boyunca yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar genel 

hatları ile şunlar olmuştur: 

Eğlence insanı kendinden geçiren, hoş vakit geçirmesini sağlayan her durumdur. 

Beni en çok gezmek, luna park, futbol yüzmek, v.s gibi aktiviteler eğlendirir. 

Minyatürün bir şeyin küçüğü demek olduğunu biliyorum. 

Levni eğlence düzenleyen biri olabilir. 

Osmanlılar eğlenceleri halkı bir araya getirmek için yaparlardı. 

İzlediklerimiz çok güzel resimlerdi. 

Bu resimleri yapan Levni’nin önemli bir minyatür sanatçısı olduğunu artık öğrendik. 
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Bu resimleri görünce insanların eğlenceyi her devirde sevdiklerini gözlemledik. 

Ayrıca bu resimleri tarihimizle ilgili olarak bize ışık tutuğunu düşünüyorum. 

Uygulama sonucunda öğrencilerin yapılan bu araştırma çalışmasına katılmaktan çok 

memnun kaldıkları gözlemlenmiştir. Zira öğrenciler araştırmacıya, sürekli olarak böyle bir 

uygulama tekrar yapılacak mı? Sorusunu yöneltmişlerdir. Katılımcılar, bu sunumun ve 

eğlence konusu ile ilgili resim yapmanın da insanı eğlendirdiğini dile getirdiler. 

 

SÜRE TABLOSU 

 
İlk 1. dakika Öğrencilerin uygulama ortamına alınması 

Sonraki 3 dakika Öğrencilerin ve araştırmacının yerleşip hazırlanmaları ve 

gözlemcinin gerekli açıklamaları yapması 

20 dakika boyunca Ön test uygulanması, konu ile ilgili bilginin verilmesi, son test 

uygulanması, slâyt sunumunun yapılması, sanat eleştirisinin 

yapılması ve katılan öğrencilere konunun verilmesi 

30 dakika boyunca Uygulama ve güdüleme yapılması. Katılan öğrencilerin resimlerini 

yapmaları ve gözlemcinin deney grubu öğrencileri ile ilgili notlar 

alması 

Son 6 dakika Değerlendirme yapılması. Gözlemcinin resimler hakkında 

katılımcılara sorular sorarak kâğıtları toplaması, katılımcılara 

teşekkür edilmesi ve uygulamanın son bulması  

İşlevsiz geçen süre Yok 
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Resim–70 

 

Öğrencinin Adı: Esra İPEKÇİ / 6-B / 1   

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Esra Türk geleneklerinin yeterince eğlenceli olduğunu düşünerek bir kına gecesi 

sahnesini yapmayı uygun gördü. Düğünlerde özellikle çok eğlendiğini belirtti. Boş bir alanda 

kadınların çoğunlukta olduğu fakat erkeklerinde yer aldığı bir kompozisyon kurulmuştur. 

Gökyüzündeki yıldızlardan gece olduğu anlaşılmaktadır. Tam ortada belli belirsiz bir hilal 

vardır. Ortada gelin, gelinin etrafında eğlenen diğer kadınlar bulunur. Zemin gece karanlığının 

renklerini taşımaktadır. Hemen sağda yarısı görünen evin kapısı binanın tam ortasında yer 

alır. Yerden oldukça uzak çizilmiştir. Zemin renklerle oluşturulmuştur. Bu zemin üzerinde 

duran yemek kazanının altında ateş yanar ve yanında aşçı beklemektedir. Figür topluluğunun 

her iki yanında patlayan fişekler bulunmaktadır ve renkli ışıklar saçmaktadır. 

 

Resimde figürlerin saç ve elbiseleri oldukça ayrıntılı çizilmiştir. Fişeklerin üzerinde 

yazı yer almaktadır. En sağdaki evin perdeleri, duvarındaki büyük lambası ayrıntılara 

eklenebilir. Figürlerin ayakları yandan göründüğü gibi çizilmiştir. Sandalyede ve odunlarda 

düzleme özelliğine uygun bir çizim vardır. Kazanın ağzı gereğinden fazla geniştir. Gelin 

sandalyeye oturtulmaya çalışılmıştır. Bu da gerçeğe uydurma çabasını göstermektedir. 

Öğrenci sandalyenin solunda arka bacağı da çizmiştir. Bu durum tamamlama özelliğine örnek 

olarak gösterilebilinir. 
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Resim–71 

 

Öğrencinin Adı: Sümeyye ALTIN / 6-B / 51 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Sümeyye içini eğlenceli olan şeyler evde olmak, ip atlamak ve top oynamaktır. 

Öğrenci tüm zemini değerlendirmiştir. Mavi bir gök, sarı bir kısmı görünen bir güneş, önlü 

arkalı sıralanmış kahverengi dağlar bulunmaktadır. Dağları süsleyen değişik türden ağaçların 

sağ yanından bir dere bize doğru akar ve çimlerin başladığı yerde son bulmaktadır. Derenin 

üstünde kahve renkli bir köprü vardır ve ahşaptır. Çimlerin üzerinde yükselen ağaçlar ve 

renkli çiçekler bulunmaktadır. İki bacalı, çatı katlı, turuncu evin sağ yanında top oynayan biri 

kız diğeri erkek iki çocuk bulunmaktadır.  

 

Resimdeki figürlerin baş, kol ve ayakları yandan, gövdeleri cepheden çizilmiştir. Kızın 

saçları, erkek çocuğun şapkası, giysiler, ağaç türlerinin değişik olması, perdeler, dökülmüş 

seyrek yapraklar ve uçan kuşlar hem ayrıntıları hem de gerçeğe uygun çizme çabasını 

göstermektedir. Öğrencinin yaptığı resme bakıldığında, konu ile ilgili olarak izlediği 

sunumdan hiç etkilenmediği görülmektedir. 
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Resim–72 

 

Öğrencinin Adı: Umut ERBAY / 6-B / 53 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

     

 Yeşilin açık bir tonu fon olarak kullanılmıştır. Herhangi bir zemin çizgisi yoktur. 

Öğrenciye göre yarışmak, ağaca tırmanmak ve parkta bulunmak çok eğlencelidir. Figürler 

renklidir. Hem kız hem de erkek öğrenciler resmedilmiştir. Halat çeken çocukların 

vücutlarında bir hareketlilik söz konusudur. Salıncağa binen figür tam olarak oturtulmuştur. 

Kaydırak ve kayan çocuk düzleme özelliğine uygunluk taşımaktadır. Hepsi çok 

eğelenmektedirler. 

 

Resimde sağlı sollu iki büyük ağacın arkasına yerleştirilen figürlerden biri saklanırken 

diğeri tırmanmaya çalışmaktadır. Cinsiyet ayrımı tipik bir şekilde figürlerin elbiselerinden 

fark edilmektedir. Öğrencinin sunumdan etkilenmediği görülmektedir. 
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Resim–73 

 

Öğrencinin Adı: Murat MACİT 6-B / 54 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Murat, son olarak bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığını ve burada çok 

eğlendiğini belirterek böyle bir resim yaptığını belirtti. Öğrenci enteriyor tarzında bir çalışma 

yapmıştır. Duvarlar mavi, döşemeler mor ve halı yeşildir. Koltuklarda kâğıdın beyazını 

kullanmıştır. Soğuk renkler üzerine kurulu olan kompozisyonunu, figürlere ve duvarlara 

kondurduğu sıcak renklerle ısıtmıştır. Ayaklar yine burada da yandan çizilmiştir. Murat’ın 

perspektifi bu yaş grubuna göre oldukça iyi gelişmiştir. Halıda koltuklarda üzeri yiyecek ve 

içecek dolu olan sehpada, annenin elinde bulunan tepside ve en soldaki kapıyla duvar 

takviminde perspektifin bu yaş grubuna göre oldukça sağlam olduğu görülmektedir.  

 

Resimde perdeler, duvardaki ses sistemi, takvim saat ve pano bize ayrıntıları 

göstermektedir. Annenin dışında karşı cinsten kimse yoktur ve en büyük o çizilmiştir. Figürler 

hep erkektir. Sehpanın solunda tek başına duran doğum günü kutlanan çocuktur. Sağdakiler 

ise davetlilerdir. Gördüğü sunumdan etkilenmediği, tamamen kendi eğlence anlayışına ait bir 

resim yaptığı görülmektedir.   
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Resim–74 

 

Öğrencinin Adı: Yaşar KOÇASLAN / 6-B / 56 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Yaşar’a göre en eğlenceli şeyler, futbol, tezahürat yapan insanların durumu ve 

Çingenelerin oynamasıdır. Tüm bunları bir kâğıt üzerinde toplamıştır. Kâğıdın beyaz zemini 

üzerine büyük bir saha çizip, futbolcuları da formalarla sembolize ederek yerleştirmiştir. En 

altta ise sol tarafta zilleri ile dans eden, gole çok sevinen bir Çingene bulunur. Bu figürün 

sağında ise tezahürat yapanlar bulunur. Çingene’nin cinsiyeti ayırt edilemez. Sunumda 

gördüğü köçeklerden etkilenmiş gibi görünse de O’nu en çok futbol heyecanlandırır. 

 

Resimde yazının ve konuşma balonlarının da sıkça kullanıldığı görülmektedir. Genel 

olarak öğrencinin izlediklerinden etkilenmediği söylenebilir. Kale ve formalarda düzleme 

özelliği görülmektedir. Resim detaylardan uzaktır. Eller gelişi güzel çizilmiştir. 
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Resim–75 

 

Öğrencinin Adı: Nur Sevim UYSAL / 6-B / 58 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Siyah ve grilerin ağırlıkta olduğu bir resimdir. Tepeden yanan renkli ışıkların altında 

gösteri yapan yan yana durmuş üç tane kız figür görülmektedir. Çadırın tepesi kırmızı bir 

yükselti ile süslenmiştir ve sarı bir çiçek tepeden sarkar. Dört basamaklı geniş merdiven 

üzerinde gösteri yapan sirk cambazları renkli gösteri elbiseleri içindedirler. Ortada yarım 

daire şeklindeki yeşil platform üzerinde bulunan kız topları çevirirken, soldaki dans 

etmektedir. Sağda bulunan ise uzun sopaların ucunda tabaklar çevirmektedir. 

 

Resimde en alta yerleştirilmiş, yan yana oturan figürler oldukça kalabalık, sırları ise 

bize dönüktür. Bunların birbirinden farklı kişiler olması ve gösteri yapan kızların saç, elbise, 

aksesuarlarındaki detaylar hemen göze çarpmaktadır. Öğrenci cambazlardan dolayı sunumdan 

etkilenmiş gibi görünse de asıl durum böyle değildir. Nur hiç sirke gitmemiştir ve buranın 

dünyadaki en eğlenceli yer olduğunu düşündüğü için böyle bir resim yaptığını söylemiştir. 
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Resim–76 

 

Öğrencinin Adı: Emine Betül ŞEN / 6-B / 60 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Bu çalışmada resmedilen eğlence sahnesi bir yumurta taşıma yarışıdır. Alt ve üst 

kenarlar yeşile boyanmıştır. Sağ taraflar çapraz sarı şeritlerle ayrılmış, üstte izleyiciler 

otururken altta start gösterilmiştir. Tam ortadaki beyaz zeminde ağzındaki kaşığın içinde 

yumurta taşıyan bir kız çocuğu görülür. Öğrenciye göre yapışmalar eğlenceli yerlerdir ve hem 

katılanlar hem de izleyenler çok eğlenmektedirler.  

 

Tüm düz çizgiler cetvelle çizilmiştir. Buda bize kusursuz çizme endişesini 

göstermektedir. İzleyicilerin üst üste istiflendiği ve sarı, yeşil, mavi, kırmızı ile 

renklendirildikleri görülmektedir. Emine sunumdan etkilenmemiştir.  
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Resim–77 

 

Öğrencinin Adı: Hüseyin TOKALI / 6-B / 76 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

  

Öğrenci konu olarak izlediklerinden etkilenmiş gibi görünse de özünde O’na göre tüm 

sünnet düğünleri eğlencelidir. Siyah bir gökyüzü ardına saklanan büyük, sarı bir güneş vardır. 

Zemin rengi kullanılmamıştır. Kâğıdın sağından soluna doğru çizilen ipe asılmış bir sürü süs 

vardır. Türk bayrağı da aynı ipe asılmıştır. Süsler rengârenk boyanmışlardır. Resim direk boya 

ile yapılmıştır. Sağ alt köşede patlayan bir fişek solunda sünnet konvoyu için art arda dizilmiş, 

süslü arabalar bulunmaktadır. 

 

Resimde sünnet çocuğu başını arabadan dışarı çıkarmış ve elindeki konfetileri 

saçmaktadır. Hüseyin kendi sünnet düğününde hiç eğlenmediğini ama başkalarınınkinde çok 

eğlendiğini dile getirdi. Öğrencinin sunumdan etkilenmediği söylenebilir.  
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Resim–78 

 

Öğrencinin Adı: Merve KILIÇ / 6-B / 197 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Bu resim de bir kına gecesi sahnesi görülmektedir. Yeşil fon, en sağda büyük bir 

ağaçla süslenirken, soldaki kırmızı ile boyanarak ayrılmış bölümde ise izleyiciler yerlerini 

almışlardır. Ortada kırmızılar giymiş gelin etrafını diğer kızlar sarmıştır. Ağacın önünde duran 

bir erkek kucağında bebek taşımaktadır. Sağ alt köşede ise biri oturan iki figür vardır. Soldaki 

izleyiciler muhtemelen gizlice izleyen kişilerdir. Kiminin başı, kimininse vücudu 

görülmektedir. Düzleme özelliğini gördüğümüz figürler çok renklidir. Dört yanda fişekler 

patlamaktadır. 

 

Ellerde mum, mendil ve kına tutulmaktadır ki bu da bize detayları göstermektedir. 

Gelin ağlarken diğerleri eğlenmektedirler. Öğrencinin izlediklerinden etkilenmediği 

görülmektedir.   
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Resim–79 

 

Öğrencinin Adı: Ayberk AKDENİZ / 6-B / 198 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Açık turuncu zemini tam ortadan bölen kahverengi yolda ralli yapılmaktadır. Ayberk’e 

göre sürat en eğlenceli şeydir. Özellikle egzozdan çıkan sesler O’nu çok heyecanlandırır. Açık 

renklerle boyadığı figürler kızlı ve erkeklidir. Üstte izleyiciler ve korunakları bulunmaktadır. 

Bariyerlerde reklâm yazıları yer almaktadır. İki araba birbirini çok yakından izlemektedir. En 

altta ise bir kameraman ve sunucu yayın yapmaktadırlar. 

 

Resmin sağ alt köşesinde ise bir ambulans ve sağlık görevlisi bulunmaktadır. 

İzleyiciler, arabalar ve ambulans yandan, izleyiciler ve sunucu önden, sağlık görevlisi ise 

arkadan çizilmiştir. Yazılar, aksesuarlar, amblemler ve sağlık ekibi detayları göstermektedir. 

İzleyicilerin vücutları hareketli çizilmiştir. Öğrencinin minyatürlerden etkilenmediği 

gözlemlenmektedir.   
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Resim–80 

 

Öğrencinin Adı: Yalçın DEMİRCAN / 6-B / 199 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Yalçın’da rallinin çok eğlenceli olduğunu düşünen öğrencilerden biridir. Ayberk’ten 

uzakta oturmasına rağmen O’da bir yarış arabası çizmiştir. Mavi fonu gri bir yayla arabanın 

durduğu alandan ayırmıştır. Araba asfalt olduğu yanlardaki uyarı işaretlerinden anlaşılan bir 

zemindedir. Oldukça süslü, aksesuarlı bir arabadır. Renkler açık sarı, kırmızı, turuncu ve 

mavidir. 

 

Resmin özelliklerine bakıldığında, tipik olarak, on iki yaşındaki bir erkek çocuğunun 

resmi görülmektedir. Öğrencinin izlediği sunumdan etkilenmediği de gayet açık bir şekilde 

belli olmaktadır. 
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Resim–81 

 

Öğrencinin Adı: Hatice ÜLGEN / 6-B / 236 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

        

Resim kuruluş bakımından oldukça ilginçtir. Resim bir kroki havasında olmasına 

rağmen figürler ve lunaparka da bulunan bazı oyuncaklar yandan göründükleri şekilde 

çizilmişlerdir. Tamamlama özelliğine sahip bir resimdir. Öğrenci gördüğünden çok bildiği 

gibi çizmiştir. Lunaparklarda çok eğlenceli zamanlar geçirdiğini belirten öğrenci her aleti 

birbirinden ayrı bölümlere yerleştirmiştir. Kahverengi zeminde bulunan salıncaklar oldukça 

renkli boyanmıştır. Resim yazılarla desteklenmektedir. Düzleme özelliği taşıyan figürlerin 

birçoğu kabinlere yerleştirilememiştir. Kızlı erkekli bir kompozisyon oluşturulmuştur. 

Hatice’nin izlediklerinden etkilenmediği görülmektedir. 
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Resim–82 

 

Öğrencinin Adı: Büşra KARA / 6-B / 243 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Yılbaşlarının çok eğlenceli olduğunu düşünen Büşra açık havada yapılan bir kutlamayı 

resmetmiştir. Minyatürlerden etkilenmediği görülen öğrencinin boyuna kullandığı kâğıdı eşit 

olarak enine böldüğü görülmektedir. Üstü hardal sarısına, altı ise yeşile boyamıştır. Perspektif 

tam olarak sezilememektedir. Sadece nesneler arsında ön-arka ilişkisi kurulmuştur. Masa, 

büfe ve koltuklarda düzleme özelliği görülmektedir. Renkli bir çalışmadır. 

 

Resimde renkli ve şekilli balonlar etrafa saçılmış durumdadır. Az figür kullanılmıştır. 

Biri kız, diğeri erkektir. En sağda bir yılbaşı ağacı görülmektedir. Tamamlama ve boy 

hiyerarşisi özellikleri de hemen fark edilmektedir.  
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Resim–83 

 

Öğrencinin Adı: Elif Nur YILMAZ / 6-A / 567 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Akşam vakti parkta eğlenen çocukların resmini yapan Elif en çok dondurma 

yemekten, başkalarına şaka yapmaktan ve parkta oyun oynamaktan eğlendiğini belirtti. Büyük 

direklere asılan lambalarla aydınlanan parkın zemini mor renktedir. Gökyüzünü ay ve 

yıldızlar süslemektedir. Elif yaz akşamları dışarıda olmaktan çok eğlendiğini belirtmiştir. 

 

Resimde dondurmacının büfesi, salıncak ve tahterevalli hava durmaktadırlar. Zemine 

oturtulmamışlardır. Oldukça renkli olan bu çalışmada dondurma yiyen kıza su tabancası ile su 

sıkan bir erkek çocuk resmedilmiştir. Elbiseler ve figürlerin büründürüldüğü kimlikten dolayı 

kız ve erkek ayrımının nasıl ele alındığı gözlemlenmektedir. On iki yaş grubu kızlarına göre 

erkekler yaramazdır. Öğrencinin minyatürlerden etkilenmediği görülmektedir.  
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Resim–84 

 

Öğrencinin Adı: Merve YERLİKAYA / 6-B / 376 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resmin sahibi öğrenci kelebekleri ve pikniği eğlenceli bulmaktadır. Yaptığı resimden 

gördüğü sunumun etkisinde kalmadığı anlaşılan Merve, gitar çalmayı bilmediği halde 

eğlenceli olabileceğini düşünmektedir. 

 

Açık mavi göklerde üç tane koyu mavi bulut kümesi yer almaktadır. En sağda ise 

dörtte biri görülen sarı bir güneş bulunmaktadır. Renkli kelebekler uçuşurken, Merve kendini 

alkışlayan arkadaşına gitar çalmakta ve böylece eğlenceli dakikalar geçirmektedir. Kurdukları 

masanın ayakları düzleme özelliğini yansıtırken, figürlerin vücutlarında da saydamlık ilkesine 

uyan çizimler görülmektedir. Figürlerin yeşil çimler üzerinde durması gereken ayaları 

çizilmemiştir. 
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Resim–85 

 

Öğrencinin Adı: İlkem ÇAKAN / 6-B / 391 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

İlkem, Esra İpekçi ile yan yana, Merve Kılıç ile çapraz oturmaktadır. Kına gecesini ilk 

çizen Merve olmuştur. Uzun süre düşünen Esra ve İlkem de bu konunun aynısını çizdiler. 

Sebep olarak da kına gecesi sahnesini canlandırmaya birlikte karar verdiklerini söylediler. 

 

Resimde beyaz zemin üzerinde oynayan, kız figürler eğlenirken, gelin ağlamaktadır. 

Buradan bir kişiyi eğlendiren olayın, bir başkasını üzebildiği gibi bir sonuca da varmak 

mümkün olmaktadır. Arkada iki fişek patlatılmıştır. Yıldızlı gökyüzünde, hilal biçiminde ay 

vardır. Resim ayrıntıları taşıyan bir çalışmadır. Gelinin duvağı, gözyaşları, kınanın 

dolaştırılması, yapılmış saçlar bu duruma en iyi örneklerdir. Zemin çizgisi yoktur. Öğrencinin 

minyatürlerden ziyade önünde oturan arkadaşından daha çok etkilendiği söylenebilir.  
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Resim–86 

 

Öğrencinin Adı: Mehmet DEMİR / 6-B / 422 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Tipik bir on iki yaş grubu erkek çocuk resmi daha görmekteyiz. Yatay olarak üçe 

bölünen resmin en üst bölümünde haberciler ve sağlık ekibi bulunmaktadır. Hemen önlerinde 

ise reklâm yazıları ile süslenmiş barikatlar yer almaktadır. En geniş alanı ise arabaların 

bulunduğu kahverengi zemin oluşturmaktadır. Arabalar yan yana bulunmaktadırlar. Ya 

hareket halindedirler ya da hareket etmek üzeredirler. Çünkü egzozlarından dumanlar 

çıkmaktadır. 

 

Resimde ki arabalar mavi, kırmızı ve kahverengindedir. Araba jantları, sağlık ekibinin 

amblemi, kameralar gerçekçi ve ayrıntılı bölümlerdir. Perspektif olmayan bu resimde 

öğrencinin anlatılan ve izletilenlerden hiç etkilenmediği ortadadır. 
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Resim–87 

 

Öğrencinin Adı: Talha ÇELİK / 6-B / 457 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resmi çizen öğrenci, ralli, hız, bar ve dansın insanları eğlendireceğini düşünerek bu 

resmi yapmıştır. Yatay olarak dört bölüme ayrılan resmin üst bölümünde barda dans ederek 

eğlenen genç erkekler resmedilmiştir. Saçları dikilmiş, kulakları küpeli figürlerin bluzları 

baskılıdır. Bu bölüm alta göre daha renkli çizilmiştir. 

 

Barla toprak zemin arasında kalan asfaltta iki hız arabası yarışmaktadırlar. Arabalar 

oldukça süslüdürler.  Figürlerin kolları hareketli, bedenleri durağandır. Düzleme özelliği 

taşıyan resminde nesneler ve figürler önlü arkalı dizilmişlerdir. Levni minyatürlerinden hiçbir 

etki görülmemektedir. 
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Resim–88 

 

Öğrencinin Adı: Esra DEMİRTEPE / 6-B / 510 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

    

 Mavi bir gökyüzünde uçan uçağın içindeki yolcular çok eğlenmektedirler. Yurt 

dışında olan ailesinin yanına sık sık uçakla seyahat eden Esra kalkışın ve inişlerin çok 

eğlenceli olduğunu belirtti. Gerçeküstü bir biçimde çizilen uçağın kanatları, mavi, sarı ve 

kırmızı renklere boyanmıştır. Gövdesi yavruağzı renginde olan aracın kuyruk kısmındaki 

pervane siyaha boyanmıştır. 

 

Resimde uçağın gövdesinde yer alan pencerelerden bakan yolcuların eğlendikleri 

yüzlerindeki gülümsemeden anlaşılmaktadır. Yolcular kadınlı erkekli bir arada çizilmişlerdir. 

Üzerinde Türkçe İngilizce karışık bir şekilde yazılar yazan uçak düzleme ve tamamlama 

özelliklerini yansıtır. Esra’da sunumdan etkilenmemiştir. 
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Resim–89 

 

Öğrencinin Adı: Zehra DEMİRTEPE / 6-B / 511 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Zehra’nın yaparken en çok eğlendiği şey voleybol oynamaktır. Kâğıdın beyaz 

zemininin tam ortasına bir hardal rengi bir file, iki yanda kahve renkli direklere bağlamıştır. 

Öğrenci resmi öyle bir yerleştirmiştir ki hem yataymış gibi hem de dikeymiş gibi bir izlenim 

bırakmaktadır. İsmini yazdığı yöne göre değerlendirirsek, sol üst köşede skoru gösteren 

tabelayı görebiliriz. İki takımın formaları elbette ayrı renklerle boyanmıştır. Sahanın sol ve 

sağ taraflarında dikey iki sınır çizgisi bulunur ve kahverengi ile boyanmıştır. 

 

Resmin sahibi bir önceki resmi yapan öğrenci ile ikiz olmalarına rağmen elbette ki 

kişisel farklılıklarından dolayı, ayrı şeylerden eğlenmektedirler. Filede ve figürlerde düzleme 

özelliği görülmektedir. Kollar hareketli, vücutlar cepheden ayaklar ise yandan çizilmişlerdir. 

Her figürün ayrı bir yüz ifadesi taşıması ve saç şekillerindeki değişiklikler, kişisel farlılıkları 

göstermektedir. Zehra’nın resmide gördüğü minyatürlerin etkisini taşımamaktadır. 
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Resim–90 

 

Öğrencinin Adı: Fatma Nur TOPDAL / 6-B / 547 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Öğrenci için piknik, parkta ip atlamak, top oynamak ve salıncağa binmek birer eğlence 

unsurudur. Solda büyük, sarı güneşin dörtte biri görülmektedir. Mavi gökyüzü sağa doğru 

uzanmaktadır. Yeşil çimenlerin üzerinde renkli çiçekler yer almaktadır. Zemin ve gökyüzü 

arasında geniş, beyaz bir boşluk bırakılmıştır. Figürler, salıncak yere basarken, geride yer alan 

büyük ağaç boşlukta gezmektedir. Kollar hareketli, bedenler durgun, yüzler güleçtir. Ayaklar 

yan görünümleri ile çizilmiştir. Bol renk kullanılmıştır. 

 

Resimde figürlerde boy hiyerarşisi, sofrada düzleme özellikleri göze çarpmaktadır. 

Top oynayan figürlerin baş, göz burun ve ağız çizimleri sıkıntılıdır. Tamamlama özelliğine 

örnek olarak gösterilebilir. Perspektif yoktur. Öğrencinin eğlence konulu minyatürlerden 

etkilenmediği görülmektedir. 
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Resim–91 

 

Öğrencinin Adı: Şükrü ŞAHİN / 6-B / 554 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Sahil yoluna motora binenlerin çok eğlendiğini düşünen öğrenci, özellikle bu şekilde 

rampadan geçmenin daha eğlenceli olduğunu düşünmektedir. Verilen bilgilerden 

etkilenmediği görülen öğrencinin çalışmasında yatay olarak mavi renkte boyanmış bir 

gökyüzü vardır. Zemin rengi veya çizgisi görülmemektedir. Sadece kâğıdın beyaz zemininin 

ortasında yer alan kahverengi bir tümsek bulunur ki bu rampadır. 

 

Resimde bir figür bulunmaktadır. Yeşil renkli hız motoruna binmiş rampaya doğru 

ilerlemektedir. En altta ise mavi ve kırmızı renkli iki motor arka arkaya durmaktadırlar. On iki 

yaş seviyesinin daha altında bir resim olduğu söylenebilir.  
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Resim–92 

 

Öğrencinin Adı: Burak DÜDEN / 6-B / 555 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Kâğıdın beyaz zeminine iki futbol takımının karşılaşması çizilmiştir. Kalecilerin forma 

renkleri aynı diğer oyuncularınki birbirinden farklıdır. Kâğıdın alt tarafında her takımın ikişer 

izleyicisi yer almaktadır. İzleyicilerin yönü bize doğru, duruşları dikeydir. Futbolcular yatay 

olarak çizilmişlerdir. Sayfa boyuna bir saha çizgisiyle ikiye bölünmektedir. 

 

Resmi çizen öğrencinin minyatür ile ilgili yapılan sunumdan etkilenmediği 

görülmektedir. Ona göre eğlenceli olan futboldur. Bir takımın taraftarı olmakta bir o kadar 

eğlenceli bir durumdur. Sadece soldaki kalecinin yüz ifadesi farklıdır. Diğerleri ise gülerken 

çizilmiştir. Baş, gövde, kollar ve bacaklar karşıdan görünümde, ayaklar ise profilden 

görünümdedir. Hemen hemen bütün figürlerin parmakları üç ya da dört tanedir. Resim 

düzleme özelliğine uygun bir örnektir. 
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Resim–93 

 

Öğrencinin Adı: Mekselina SARI / 6-B / 564  

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Kâğıdın beyazı üzerine çizilen figürler ve iki çadır kompozisyonu oluşturur. Zemin 

çizgisi yoktur. Sağ üst köşede bir açıklama yazısı bulunmaktadır. Öğrenci, resminin eğlence 

ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmada yetersiz olduğunu düşündüğünden bu yazıyı 

kullandığını belirtmiştir. Kurduğu kurgudan dolayı, konu ile ilgili verilen bilgilerden 

etkilenmediği görülmektedir. Kâğıdın sol üst ve sağ alt köşesine çapraz olarak yerleştirilen 

yeşil desenli, kahverengi renkli iki çadır bulunmaktadır. Çadırların arasına yerleştirilen 

figürlerde boy hiyerarşisi gözlemlenmiştir. Kralı taşıyan figürlerin kollarında saydamlık 

ilkesine paralel çizimler bulunmaktadır. Kral omuzlar üzerinde taşınmaktadır ve herhangi bir 

renge boyanmamıştır. Taşıyanların kıyafetleri ise günümüz giyim tarzına benzemektedir.  

Kralın hemen önünde yere kapanmış bir başka figür yer almaktadır. 

 

Resmin ün sol alt bölümünde iki kızıl derili ateş etrafında dans edip, bağırmaktadırlar. 

Yukarı kaldırdıkları kollarının arkasından yüz çizgileri devam etmektedir. Bu da yine 

saydamlık ilkesine bir örnektir. Ateş herhangi bir renge boyanmamıştır. Mekselina, kız 

öğrenciler içinde tamamı erkek figürlerden oluşan bir resim çizen tek öğrencidir. Öğrenci, 

Kızılderililerin eğelenmeyi bilen bir topluluk olduklarını düşünmektedir. 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


132 
 

 

Resim–94 

 

Öğrencinin Adı: Onur SEZER / 6-B / 566 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resim tipik bir on iki yaş erkek çocuk resmidir. Yine bir futbol karşılaşması 

resmedilmiştir. Onur’a göre futbol insanı eğlendiren bir etkinliktir. Kenarlarda beyaz 

boşluklar bulunmaktadır. Sağ üst ve sol alt köşede yer alan kahverengi renkli yedek kulübeleri 

yerleştirilmiştir. Her köşede birer bayrak dikilmiştir. Kalelerdeki fileler çizilmiştir. Bütün bu 

özellikler gerçeğe benzetme kaygısının ve ayrıntıların gösterilmek istenmesinin bir 

sonucudur. Saha kuş bakışı çizilmiş, figürlerin bazıları yandan bazıları cepheden 

resmedilmiştir. Özellikle cepheden resmedilen figürler düzleme özelliğini hatırlatır 

niteliktedir. Kalabalık bir figür topluluğu vardır. Tüm futbolcular sahaya yayılmış bir biçimde 

çizilmiştir. Herhangi bir renkle boyanan figür yoktur. Öğrencinin Levni minyatürlerinden 

etkilenmediği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


133 
 

 

Resim–95 

 

Öğrencinin Adı: Özge ÇERÇİ / 6-B / 616 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resimde mavi bir gökyüzü ve uçan belli belirsiz kuşlar en arkada yer almaktadır. Bir 

kısmı görülen sarı güneşin önünde dört sıra kahverengi dağ yer almaktadır. Her dağın 

eteğinde, birer kütle halinde, dört mavi bulut bulunmaktadır. Zemin pembeye yakın bir renkte 

boyanmıştır. Parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak eğlenen öğrenci, açık havada, 

parkta oynayan çocukların resmini yapmıştır. Çimler çok az bir alanı kaplamaktadır. Kâğıdın 

en altında atmış ikiden yapılmış siyah bir tavşan bulunmaktadır. Salıncaklarda, kaydırakta ve 

kayan sarı elbiseli kızda düzleme özelliği görülmektedir. Aşağıda duran figürün bacakları 

kaydırağın arkasından görüldüğü için burada da saydamlık özelliği göze çarpmaktadır. Aynı 

özellik turuncu merdivenden çıkan yeşil elbiseli kızın vücudunda da bulunmaktadır. 

Merdivenden çıkan kız arkadan resmedilmesi gerekirken cepheden çizilmiştir. Figürün bir 

tanesinin saç renginin yeşile boyanması öğrencinin gerçeklikten bir an olsun uzaklaştığını 

göstermektedir. 
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Resim–96 

 

Öğrencinin Adı: Şeyma AKSOY / 6-B / 77 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Şeyma, deney grubuna mensup öğrencilerdendir (6-B). Rio karnavalını görmeyi çok 

isteyen ve eğlenceli olduğunu düşünmektedir. Resminde her hangi bir fon rengi veya zemin 

çizgisi yoktur. Maharetlerini gösteren beş tane figür vardır. Bu figürler çok renkli bir biçimde 

boyanmıştır. Öğrenci Levni minyatürlerindeki eğlence sahnelerinden çok etkilendiğini dile 

getirmiş ve eski ile yeniyi harmanlama yoluna gitmiştir. Kız ve erkek figürleri bir arada  

kullanmıştır. Kostümlerde eski ve yeni kıyafetler birlikte resmedilmiştir. Minyatürlerdeki ip 

cambazlarından, dev maketlerinden ve fişek gösterilerinden etkilendiğini söylemiştir. 

 

Resmin sağ üst köşesinde ellerinde ateş tutan cambazın yürüdüğü ip bir kulenin 

tepesine bağlıdır. Kulede de bir başka uzun saçlı kız gösterisinin yapmaktadır. Bu sahne bize 

Levni tarafından resmedilen topçu bölüğünün kalesini hatırlatmaktadır. Sağ alt köşede 

bulunan, el, ayak ve ağzında patlayan fişekler taşıyan, günümüz kıyafetleri ile giyinmiş bir 

adam görülmektedir. Bu da tıpkı III. Ahmet’in düzenlettiği sünnet şölenindeki ateşbazlar 

gibidir. Sol alt köşede ise bir topun üzerinde ip atlayıp, belinde çember çeviren, modern 

kostümlü bir Rio kızı vardır. Resimde öğrencinin gördüğü minyatürlerden etkilendiğini 

gösteren diğer deliller bulunmaktadır. Rio kızının hemen önünde yer alan Osmanlı 

ateşbazlarının özellikle gece gösterilerine kullandıkları fişek çemberi yer almaktadır. Resmin 

tam ortasında ise büyük bir dev maketi vardır ki bu da bize Resim-11’deki  (Haliç’te gece 

gösterisi) dev kuklaları hatırlatmaktadır. 
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Resim–97 

 

Öğrencinin Adı: Seda ERÇELİK / 6-B / 78 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Bu resimde öğrenci eğlenceli bulduğu düğün resmini sahnelemiştir. Minyatürlerdeki 

fişeklerin ihtişamından ve parlaklığından çok etkilendiğini beyan eden öğrenci, resminde de 

kullanmıştır. Sağda boşlukta duruyormuş gibi olan kapının düz kenarları cetvelle çizilmiştir. 

Alan dairesel bir hakta yatay olarak ikiye bölünür. Merkezde en büyük figür olan ve şarkı 

söyleyen bir bayan bulunmaktadır. Tavanda asılı durması gereken balonlar düzleme özelliği 

göstererek sanki halı gibi yerde gibi çizilmişlerdir. Pembe rengin ağırlıkta olduğu resimde 

kullanılan diğer renkler, mavi hardal, yeşil ve siyahtır. Koyu pembe renkli halı sanki dimdik 

durmaktadır. Konfetiler, süsler havada uçuşur. En alt kısımda bize sırtı dönük izleyiciler yer 

almaktadır. Fon beyazdır. 
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Resim–98 

 

Öğrencinin Adı: Burcu GÜPELİ / 6-B / 81 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Burcu hem konu bakımından hem de figürler bakımından, minyatürlerin tamamen 

etkisinde kalmıştır. İzlediklerinin aynısını yapma çabasında olduğu hemen fark edilmektedir. 

Resmedilen bir sünnet düğünün gece eğlencesidir. Siyah gökyüzünde bulunan hilal şeklinde 

ay ve yıldızlar tıpkı Levni’nin gece eğlencelerindeki tasvirlere benzemektedir. İleride ip 

üzerinde elinde ışılarla yürüyen bir cambaz görülmektedir. Hemen solda büyük çadırda oturan 

iri figür sultandır. Resmin tam ortasına yine bir ateşbaz vardır. Zemin maviye boyanmıştır. 

Figürlerin giysileri eski ve yeniyi bir araya getirmiştir. 

 

Resimde en alta yer alan köçekler neşe içine dans ederlerken, küçük sünnet çocukları 

el ele tutuşmuş sünnet edilecekleri alana doğru gitmektedirler. En sağda bulunan ve kapısında 

sünnet yazan yapı öğrencinin konuyu benzetme ve vurgulama çabasının bir sonucudur.  

Oldukça renkli olan bu çalışma her bakımdan Surname-i Vehbi minyatürlerinin özelliklerini 

taşımaktadır. 
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Resim–99 

 

Öğrencinin Adı: Ceren HAYTA / 6-B / 295 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Ceren izledikleri arasında en çok dev kuklalardan ve cambazların kullandıkları 

kupaları ilginç bulduğunu belirtmiştir. Sirki çok eğlenceli bulan öğrenci, etkilendiği 

minyatürlerdeki bu unsurları resminde kullanmayı seçmiştir. Fon kâğıdın beyaz rengidir. 

Sağlı sollu iki yanda pembe mor boyalı perdeler bulunmaktadır. Sahnenin hemen önünde yan 

yana oturan izleyiciler farklı biçimlerde tasvir edilmektedirler. Sahne tavanı süslenmiştir. 

Turuncu, sarı, siyah ve mavi kullanılan diğer renklerdir. 

 

Resmin tam merkezinde bulunan ve Levni’nin dev kuklalarına benzeyen bir palyaço 

elinde minyatürlerdekine benzer kupaları çevirirken görülmektedir. 
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Resim–100 

 

Öğrencinin Adı: Ramazan KAPLAN / 6-B / 426 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resimde zemin çizgisi yoktur, kâğıdın beyaz zemini fon olarak kullanılmıştır. Bu 

resimde de yine ski ve yeni birlikteliği görülmektedir. Minyatürlerde ki cambazlardan ve 

kupalardan etkilendiğini belirten öğrenci, bu durumu resmine de taşımıştır. Levni 

minyatürlerinde bulunan akrobasi aletlerinin benzerleri ile aynı gösterileri yapan figürler 

resmedilmiştir. Renkli bir çalışmadır ve renkler çok muntazam sürülmüşlerdir. İki figür baş 

aşağı çizilmiş ve resme bir hareket getirilmiştir. Topun üzerinde duran palyaçonun 

elbisesindeki desenler oldukça detaylı gösterilmiştir. Bu durum on iki yaş çocuk resimlerinin 

vazgeçilmez örneklerinden biridir.  
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Resim–101 

 

Öğrencinin Adı: Şeyda DEVECİ / 6-B / 513 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

     

Şeyda’da Levni’nin eğlence sahnelerini konu alan minyatürlerinden çok etkilenen 

öğrencilerden biridir. Yalnız bu öğrencinin resmindeki eğlencenin sebebi bir düğünden dolayı 

değil, yeni bir sultanın seçilmesinden dolayıdır. Yine bir gece şenliği karşımızdadır. Siyah 

gökyüzünde ay ve yıldızlar yerini almıştır. Üst tarafta ortadaki süslü çadırda duran iri figür 

yeni sultandır. İki yanında hizmetkârları durur. En sağda ipte yürüyen bir cambaz vardır. En 

solda ise direğin tepesindeki sepette oturan ve elindeki fişekleri patlatan bir başka cambaz 

bulunur. 

 

Resmin alt bölümünde ise sepetteki çiçekleri atmayı bekleyen figürler yer almaktadır. 

Yanlarında ise başında sepet taşıyan bir başka gösterici vardır. Resmin zemini koyu bir yeşille 

karalanmıştır. Elbiseler Levni minyatürlerdeki figürlerin dönemine aittir. Renk ağırlıklı olarak 

kahverengidir. Mavi, pembe ve mor kullanılan diğer renklerdir. Figürler arasında boy 

hiyerarşisi vardır. Perspektif yoktur. Kâğıdın sağ üst bölümü beyaz bırakılmıştır. Boyama işi 

acemice yapılmıştır. Konunun ait olduğu dönem, kıyafetler, eğlence biçiminde ele alındığında 

öğrencinin izlediği sunumdan ne derecede etkilendiği hemen fark edilmektedir.  
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Resim–102 

 

Öğrencinin Adı: Betül YILDIZ / 6-B / 544 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Fon boştur, zemin çizgisi konmamıştır. Bu yüzden tüm figürler havada kalmıştır. Eski 

ve yeni bir aradadır. Sunumun etkilerinin kuvvetli bir biçimde gözlemlendiği bir diğer 

resimdir. Resimde farklı boylardaki iki direk arasına asılan uzun ve yüksek ip sağa doğru 

ilerlemeye devam etmektedir. En solda, süslü direğe çıkmış ve bir sepette oturan cambazı 

tutan yardımcı görülmektedir. Yine bir gece gösterisidir. İpin üzerinde endişeli bir biçimde 

elindeki şemsiyelerle sağa doğru ilerlemeye çalışan cambaz sepetin içindeki fişeklere 

ulaşmaya çalışmaktadır. Tepede, sağ tarafta, baş aşağı duran figürün bize arkası dönüktür. 

Resimde en büyük çizilen günümüze ait kıyafetleri ile dans eden bir dansçıdır. Etrafında 

yakılan ateşin içinde maharetlerini göstermektedir. Yanında ise herhangi bir tehlikeye karşı 

tetikte bekleyen tulumbacı vardır. En sağda ki fişekler yukarı doğru ateşlenmişlerdir. Yine bir 

tulumbacı elinde su kabı ile beklemektedir. Yanlı ellerinde su tulumu yerine günümüzün su 

kovaları vardır. 

 

Resimde saydamlık, boy hiyerarşisi özelliklerine örnek olabilecek durumlar vardır. 

Dansçı büyük çizilmiştir. Tulumbacıların kolları kovaların ardından görünmektedir. 

Dansçının etrafındaki ateş de düzleme özelliğini yansıtmıştır. 
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Resim–103 

 

Öğrencinin Adı: Sümeyye Gül CAN / 6-B / 546 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Bu resimde de Surname-i Vehbi minyatürlerinin etkileri kesin olarak görülmektedir. 

Arka fon, üzerinde turuncu baloncukların uçuştuğu beyaz bir zemindir. Yer maviye 

boyanmıştır. Figürlerin renkleri, yeliş, mavi, turuncu, siyah ve pembedir. Enstrümanlar 

kahverengine boyanmıştır. Oturan figür en iri çizilendir. Bir boy hiyerarşisi vardır. İkisi saz, 

biri davul çalan üç figürden oluşan kompozisyon, bize Osmanlı eğlencesinde müziğin yerini 

hemen hatırlatmaktadır. Kostümler tamamen gösterilen minyatürlerin dönemine aittir. 

Öğrenci en çok sazendelerin bulunduğu sahnelerin etkisi altında kaldığını belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


142 
 

 

Resim–104 

 

Öğrencinin Adı: Okan TEKALMAZ / 6-B / 548 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

 Sarı bir fon kullanan Okan, zemini de yeşile boyamıştır. Figürler kırmızı, mavi, sarı ve 

yeşil renklerine boyanmıştır. Yukarı doğru daralan direklerde gösteri yapan ip cambazlarını 

yayınlayan haberciler aşağıda yerlerini almışlardır. Perspektifin gelişmeye başladığı 

görülmektedir. 

 

Resimde de görüldüğü gibi öğrenci, en çok ip cambazlarından ve kurulan yüksek 

direklerden etkilenmiştir. Okan, bir ip cambazı olmanın çok eğlenceli olabileceği fikrine, 

Levni’nin sahnelerindeki cambazları izledikten sonra karar verdiğini dile getirmiştir. Bu etki 

ile de ip cambazlarının resmini yaptığını belirtmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


143 
 

 

Resim–105 

 

Öğrencinin Adı: Ebru KILÇASLAN / 6-B / 565 

      Öğrencinin Yaşı: 12 

 

Resmin fonu çok açık bir kahverengi ile boyanmıştır. Oldukça başarılı olan bu 

çalışmada kalabalık bir figür topluluğu bulunur. Boy hiyerarşisi özelliğini yoğun bir biçimde 

taşıyan resimde zemin çizgisi yoktur. Oldukça renkli bir resimdir. En geride bir ip cambazı 

görülür ve başında ateş taşımaktadır. Havaya uçan balonlar resme ayrı bir tat katmaktadır. 

Palyaçolar ve baloncu insanların arasına dağılmışlardır. Ön, arka ve yandan resmedilen birçok 

figür vardır. En üstte solda parıl parıl bir güneş ışıldamaktadır. 

 

Resim tüm ayrıntıları taşıyan bir resimdir. Büfelerin içindekiler, eğlenen insanlar buna 

örnektir. Sağlam bir kompozisyon yapısı bulunan resimde bir lunaparkta bulunan her şey 

çizilmiştir. Ebru, resmini yaparken çok düşündüğünü dile getirmiştir. Kendini eğlendiren bir 

şeyimi yoksa minyatürlerde gördüğü ve çok beğendiği bir şeyimi resmedeceğine karar 

vermediğini söylemiştir. En sonunda en çok eğlendiği yerin resmini yapmaya, içerisine de 

sunumda görüp etkilendiği unsurları yerleştirmeye karar verdiğini belirtmiştir. Öğrenciyi 

etkileyen iki unsur vardır. Bunlarda resminde de izlendiği gibi ihtişamlı Osmanlı çadırları ve ip 

üzerine ateşle oynayan cambazlardır. Resmin en gerisinde dengede duran cambaz, sağlı ve 

sollu olmak üzere çizilen, pembe ve yeşil boyalı iki çadırın arasına yerleştirilmiştir. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmada konu olarak 1720 tarihli Surname-i Vehbi isimli esrin Levni tarafından 

yapılan minyatürleri ele alınmıştır. Bu eserde yer alan eğlence sahnelerinin resim eğitimi 

açısından ele alınması, kompozisyon ve renk incelemelerinin yapılması ve son olarak da 

altıncı sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi araştırmanın temel konuları 

olmuştur. 

 

Bilindiği üzere Türk tasvir sanatı Orta Asya’da Türklerin tarih sahnesine çıkışları ile 

başlamıştır. Osmanlı el yazmacılığının en önemli ve son örneği olan Surname-i Vehbi ise; 

gelişen zaman içinde Türk minyatürünün geldiği noktayı gösteren yegâne eser olmuştur. 

 

Böyle bir araştırma için Levni minyatürlerinin seçilmesinin sebebi, anlattığı olayların 

tümünü eksiksiz bir şekilde ele almasıdır. Eserdeki minyatürlerde bütünden birime gitme gibi 

bir durum söz konusudur. Eserde zıtlıkların birleşmesi,  s ezgisel ve zihinsel anlatımlar 

görülmektedir. Geleneksel kalıplarla beraber perspektif, ışık gölge oyunları, kumaş kıvrımları 

gibi batı tarzı yenilikleri bir arada kullanmıştır. En ufak bir detay bile bizi kusursuza 

götürmektedir. Bu eserde düğün olayının tüm ayrıntılarının bulmak mümkündür. Sanatçı 

farklı tasarım öğelerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak değişik yorumlar 

yaratmıştır. 

 

Nakkaş Levni döneminde Batı ile ilişkilerin artması nedeni ile minyatür sanatına da 

yeni bir bakış açısı gelmiştir. Bu dönem eserdeki minyatürlerde de görüldüğü gibi minyatürün 

zorunlu kurallarının yavaş yavaş ortadan kalktığı bir dönem olmuştur. Surname- i Vehbi’de 

yer alan Levni minyatürleri, Türk minyatürüne son ışıltılı zamanını yaşatmış ve hemen 

arkasından gelen Batı tarzında ki Türk resmine kapıları açmıştır. 

 

Levni’nin araştırmaya konu olan minyatürleri iki sayfa da yer alan hem birbirinden 

bağımsız olan hem de birliktelik taşıyan resimlerdir. Bu birliktelik kompozisyonlardan ve 

renklerden hemen anlaşılmaktadır. Hareketin karşılıklı duran her iki sayfada da köşelerden 

ortaya doğru geldiği bütünlüğün böylece sağlandığı görülmektedir. Hareket yönü soldan sağa 

doğrudur. Fakat gösterilerin ilki sağ sayfalar da padişahın önünde yapılır. Ziyafet sahnelerinde 

sofra etrafına oturan figürlerin oluşturduğu yuvarlak kompozisyonlar esastır. Bazen aynı 

konunun her iki sayfaya da yayılarak birlikteliğin oluşturulduğu olmuştur. 
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Olaylar arasında çok zamanlılık görülür. Eğlence yerlerindeki değişken, hareketli ve 

farklı zamanları gösteren mekânlar, tasarımın temelini ve bütünü oluşturmuştur. Arka 

planlarında resmedilmesi bir derinlik etkisi vermiştir. Renklerle oynanarak hacimsellik 

etkisinin arttırılması söz konusu olmuştur. Özellikle gece renklerinin kullanıldığı gece 

gösterilerindeki su etkisi oldukça gerçekçi bir biçimde gösterilmiştir. Levni çok zamanlılığı eş 

zamanlı olarak kullanıp tasvir sayısını azaltmış fakat sade gösterimle yoğunluğu arttırmıştır. 

 

Lale Devri dönemindeki sosyal değişiklilerin de Levni minyatürlerinde karşımıza 

çıktığı inkâr edilemez bir durumdur. Halktan sıradan kişilerin ara sıra gösteri yapanlardan 

daha irice çizilmesi sanatçının halka verdiği önemi gözler önüne serer. Bu döneme kadar 

yapılan minyatürlerde halk unsurunun konu olarak pek ele alınmadığı bir gerçektir. Padişah 

halkla iç içe resmedilir. 

 

Figürler daha önce yapılan minyatürlerde ki figürlere göre daha kalabalıktır. 

Yüzlerdeki ifadeler, konuşan gülen eğlenen figürler hemen göze çarpar. Levni’nin renkleri 

pastel, doğal renklerdir. Renkler arasında yumuşak geçişler vardır. Limon sarısı, kahverengi 

tonları, kirli beyazlar, bej renkleri, mor tonları, devetüyü tonları kumaşları hacimlendiren 

renkler olmuşlardır. 

 

Bütün bu özelliklerinden dolayı ayrıcalıklı olduğu düşünülen ve araştırma konusu 

olarak seçilen eser, üslup açısından olduğu kadar eğlence içinde geçen Lale Devri yaşamını, 

18. yüzyıl İstanbul hayatını, örf, adet, eğlence anlayışını, giyim, kuşam, gelenek ve 

göreneklerini anlatan en önemli vesikadır. Osmanlı’da birçok sebepten dolayı düzenlenen bu 

eğlenceler, halka devletin gücünü gösterir, güven duygusunu tazeler, yabancılara gözdağı 

vermek amacı da taşırdı. 

 

Surname-i Vehbi eserindeki Levni minyatürlerinin tarihimizi günümüze taşıyan bir 

arşiv olduğu tartışılmaz bir durumdur. Buradan hareketle tarih ve sanat birlikteliğinin önemini 

vurgulamak gerekir. Türk toplumunun tarih içinde ki eğlence anlayışı bu eserde gözler önüne 

net bir biçimde serilmektedir. Bu nedenle araştırma için bir kaynak olarak seçilmiştir. 

 

Görsel sanatlar dersi,  sanatın kolay kavramlarını benimseten, görsel ve estetik zevk 

unsurlarını fark ettiren, el becerisi kazandıran, el, göz ve zihin arasındaki görsel idraki 

geliştiren özellikleri ile önemli bir yere sahiptir. 
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Bu araştırmada temel olarak, Surname-i Vehbi minyatürlerinin ilköğretim ikinci 

kademe altıncı sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi söz konusudur. Levni 

minyatürlerinde ele alınan eğlence konusunun, on iki yaş grubu çocukların eğlence anlayışına 

ve resimlerine etkisi olup olmayacağı araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda varılmak 

istenen hedef, eğlence anlayışının nereden nereye geldiği, Levni minyatürlerinde ele alınan 

eğlence konusunun çocuklar üzerinde yarattığı sonuçların irdelenmesidir. Konu ile ilgili 

araştırma çalışmasının yapılabilmesi için deney ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. 

 

Araştırma aynı gün adı geçen okulun Türkçe sınıfında yapılmıştır. Birinci ve ikinci 

ders saatinin ilk altmış dakikasında 6-A şubesi, üçüncü ve dördüncü ders saatinin ilk altmış 

dakikası ise 6-B şubesi araştırma için sınıfa alınmıştır. Çalışma on iki yaşında olan, yirmi 

sekiz erkek, kırk dört kız, toplam yetmiş iki öğrencinin katılımı ile tamamlanmıştır. 

Çalışmanın yapıldığı sınıf teknolojik açıdan oldukça donanımlıdır. Gözlem grubundan direkt 

olarak hiçbir açıklama yapılamadan Eğlence konulu resimler yapmaları istenirken, deney 

grubuna araştırmacı tarafından konu ile ilgili olarak hazırlanan slâyt sunumu gösterilmiş ve 

hemen arkasından yine aynı konuda resim yapmaları istenmiştir. Hazırlanan slâyt sunumunda 

Minyatür Nedir? Kısa tarihçesi, minyatür yapım tekniği, eğlence, surname, Surname-i Vehbi, 

Vehbi ve Levni kimdir? Eğlence sahnelerinden örnekler gibi konular yer almıştır. Her iki 

grupta yaklaşık olarak otuz beş dakikada resimlerini bitip teslim etmişlerdir. 

 

Yapılan çalışma sonucunda, konu ile ilgili olarak, gözlem yönteminin uygulandığı 6-A 

sınıfındaki katılımcıların tamamının eğlenceli buldukları veya yaparken eğlendikleri 

aktiviteleri resmettikleri sonucuna varıldı. Top oynayan, piknik yapan, yüzen, spor yapan, ip 

atlayan, futbol oynayan, sürat arabaları süren, lunaparkta eğlenen, açık havada yer alan 

figürleri resmetmişlerdir. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin resimlerinden ulaşılabilinecek bir başka sonuçta 

eğlence anlayışının yıllar içinde ne kadar değiştiğidir. Eskiden insanlar bir ziyafetten, sıradan 

bir danstan eğlenirken, günümüzde teknolojik aletler kullanmaktan, daha önce hissetmediği 

heyecanları yaşamaktan dolayı eğlenmektedirler. Sürat tekneleri, insanların yüksek yerlerden 

atlamaları, yamaç paraşütleri, dalma, dağa tırmanma gibi aktivitelerde günümüz eğlence 

alanlarından bazılarıdır. Eğlence ile ilgili olarak uzun zaman geçse de değişmeyen tek şey ise; 
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insanların ihtişamdan, patırtıdan, sesten, ışıktan, heyecandan ve kalabalıktan 

vazgeçmemesidir. 

 

Deney yönteminin uygulandığı 6-B sınıfındaki otuz altı katılımcının içinden yalnızca 

on öğrencinin resimlerinde, izleyip, dinledikleri sunumdan etkilendikleri görülmektedir. Bu 

on öğrenciden ikisi erkek, diğer sekizi kız öğrencileridir. Buda eğlence konulu minyatürlerin 

konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini değiştirdiği katılımcılardan kızların çoğunlukta 

olduğunu göstermiştir. İzledikleri sunumdan etkilenen on öğrencinin üç tanesi birebir olarak 

izledikleri minyatürlerin aynısını yapmaya çalışmıştır. Diğer kalan yedi katılımcı ise kupalar, 

fişekler, cambazlar, dev kuklalar, çadırlar gibi detaylardan etkilenerek resimlerinde eski ile 

yeniyi harmanlama yolunu seçmişlerdir. Öğrencilerde üç tanesi gece eğlencelerini 

resimlerinde anlatmışlardır. 

 

Deney grubunun diğer yirmi altı katılımcısı ki bu sayı yarıdan daha fazla, gözlem 

grubundaki katılımcılarla aynı konularda resimler yapmışlardır. Bu konular yine oynarken 

eğlenilen oyunlar, arabaya binerken eğlenen insanlar, sevdiği sporla uğraşan figürler gibi 

unsurların resimleridir. Bu durumda deney ve gözlem grubu arasında farklılık oluşturacak 

keskin bir sınır olmadığı kanısına varılmıştır. Yani deney grubunun Levni minyatürlerindeki 

eğlence sahnelerini görmüş olmaları çoğunluğunun eğlenceye bakış açısını ve yaparken 

eğlendikleri şeylere bakış açısını değiştirmemiştir. 

 

Ayrıca incelenen resimlerde, her iki şubedeki öğrencilere yönelik olarak, on iki yaş 

grubu çocukların resimlerinde bulunan ortak özelliklerin gözlemlendiğini söylemek 

mümkündür. Resimlerde ortak olarak gözlemlenen an yaygın özellik düzleme özelliğidir. 

İkinci olarak saydamlık ve en sonda da boy hiyerarşisi özellikleri göze çarpar. 

 

Ayrıntılı çizimler ve gerçekçi bir yaklaşım görülmüştür. Konularda kızlar ve erkekler 

arasında farklılıklar gözlemlenmiştir. Kız çocukları daha çok oyun, elbiseli, etekli figürler 

kullanırken, erkek çocukları ise araba, uçak, gemi, futbol gibi şeyleri resmetmişlerdir. Yani 

genellikle kızlar kız figürleri, erkeklerse erkek figürleri kullanmışlardır. Resimleri 

beğenmeyerek teslim etmişlerdir. Her iki grupta da çoğu öğrenci resimlerini ters kapatarak 

masanın üzerine bırakmayı tercih etmişlerdir. Bazıları ise yaptığı resmin pek güzel olmadığı 

konusunda ki düşüncelerini dile getirmişlerdir. Birkaç tanesinde kendini ifade güçlüğü 

görülmüştür. 
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Olayları daha ayrıntılı ve daha gerçekçi bir yaklaşımla ele aldıkları görülmüştür. 

Kullandıkları renklerin, gerçeğe uygun oldukları tespit edilmiştir. Resimlerde ışık-gölge 

unsurları yer almamaktadır. Detaylar göze çarpmaktadır. Nesnelerin ön-arka ilişkilerine 

dikkat edilmiştir. Hemen hemen hepsi bir kompozisyon içine yerleştirilmiştir. Vücut 

oranlarına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Perspektifin yarı gelişmişliği görülmektedir. 

 

İçinde yaşadıkları kültür ve toplumun eğlence ölçülerine uyma kaygısı resimlerde 

hemen kendini belli etmektedir. Figürler anatomiye ve cinsiyete uygun bir yapıdadır. 

Elbiselerde de bu durum görülür. Her iki şubede de resimlerinde kız ve erkek figürleri bir 

arada kullanarak kompozisyonlarını oluşturan öğrenci sayısı on dörttür. Resimlerinde zaman 

olarak akşam vaktini kullanan öğrencilerin ayı hep hilal şeklinde resmettikleri 

gözlemlenmiştir. 

 

Eğlence konusunun, çocukların seveceği, heyecanla çalışabileceği bir resim konusu 

olduğu gözlemlenmiştir. Her iki grupta da büyük bir çoğunluk sevinerek resimlerine 

başlamışlardır. Resme duyulan ilgi ve isteklerinin arttırılması ile ilgili olarak ise; konuların 

seçiminin, çocukların yaşlarına, biyolojik, ruhsal ve grafiksel gelişimlerine göre yapılması 

gerektiği, öğretmen tutumunun çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Burada öğretmenin 

eğitici ve sevecen yaklaşımının, malzeme ve yöntemlerin değiştirilmesinin önemini belirtmek 

gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin derse olan ilgi ve isteklerinin azalması 

kaçınılmazdır. Konu, malzeme ve teknik seçimine bu doğrultuda dikkat edilmelidir. 

 

Resim derslerinin klasik yöntemlerle işlenmesi, konuların öğrenciler tarafından tam 

olarak anlaşılamamasına neden olmaktadır. Öğretmen tarafından kullanılacak olan içerikli bir 

plan basit konuları bile ilgi çekici bir hale getirebilir. Öğretmenin hazırlıklı gelmesi, 

öğrencilerin derste etkin olmaları gibi durumlar dersi daha da zenginleştirecektir. 

 

Araştırma sonucunda, eğlence konusunun ilköğretim okullarında, etkin bir biçimde ele 

alınması ile ilgili olarak verilebilecek tavsiyeler, gözden kaçan konuların işleniş tarzı ile 

zenginleştirilmesidir. Bu sayede öğrencilerin dikkati daha da yoğunlaşacak, derse daha etkin 

bir biçimde katılacaklardır. Öğretmenin dersi materyallerle geniş bir çerçevede ele alması, 

görsel unsurlarla desteklemesi verimi arttıracaktır. Bu araştırmada varılan sonuçta olduğu gibi 

öğrenciler verilen konulardan birebir etkilenmeseler bile, konu çeşitliliği onların bakış 
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açılarını genişletecek ve ufuklarını açacaktır. Her biri aynı konuyu farklı yorumları ile 

yoğurup gözler önüne sereceklerdir. 

 

Unutmamak gerekir ki: Her çocuk, değişik özelliklere sahiptir ve kendini ifade ediş 

biçimleri de doğal olarak birbirinden farklıdır. 
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