A N A D O LU -TÜ R K SANATINDA NATÜRM ORT BEN ZERİ
D Ü ZEN LEM ELER VE TÜRK HALI SECCAD ELERİN D EKİ
YANKILARI
SER A P LELO Ğ LU - Ü N A L*
H ollanda dilinde " stil liev en ", A lm ancada "stilleb e n ", Fransızcada "n a ture m o rte", İngilizcede "stil life", Felem enkçede ise "stil ev en " olarak geçen
natürm ort, kelim e itibariyle ölü ya da hareketsiz tabiat unsurları anlam ına
gelir. T ü rkçe olarak, ölü doğa ifadesi yer alm aktadır. N atürm ort kavram ı
cansız nesnelerin tasviri o larak düşünülm ektedir. Yerli ve yabancı p ekçok y a
yında natü rm ort kavram ının sınırları içine, bir m u tfak dolabının d izay n 1 ya
da ekm ek, su, şarap, papu çlar , av hayvanları veya dine ait d eğişik figürler,
M ery em 'in ve havarilerin ik onografileri2 girm ektedir. Bu anlayış farklarını
b ir kenara bırakıp canlı tabiat unsurlarının "aynen" veya "stilize" ed ilm iş tas
virleri anlam ınd a kullanacağız.
B ir k om p ozisyon türü olan ve çeşitli d ü zenlem elerle karşım ıza çıkan "n a 
tü rm o rt", sanatçının tasvir repertuarında önem li bir konu olarak yer alır.
İnsanın çevresinde gördüğü çiçek, m eyve, yiyecek ya da tabak, vazo gibi
n esneler natü rm ortun içinde yer alabilen objelerdir. Bu sebeple, natürm ort,
sanatçının kolay hazırlayabileceği bir kom pozisyon türü dü r v e san atın ilk
ortaya çıktığı d önem lerden itibaren uygulanm ış olm alıdır. A n cak bilin ebilen
ilk örnekler, M ısır m ezar duvarlarını süsler. Bu örnekler ölüm den sonraki h a
yatta gerekli olduğuna inanılan her türlü m alzem eyi gösterir.3 M ısır ve çev
resinde bu am açla işlenen natürm ort, Pom pei ve H erculanim evlerin in d u 
varlarını tü m ü yle d ekoratif bir kaygu ile süslem iştir. K lâsik H elen d ön em in 
de, natü rm ort resim leriyle bazı sanatçılar bü yü k üne ulaşm ışlardı. M .Ö . 3.
Y ü zyıld a yaşam ış olan Piraeikos resim lerine uyguladığı realizm i halka sev 
d irm iş ve o d önem in en çok tanının sanatçılarınd an biri olm uştu.
A ncak, bu ve bu ndan sonraki dönem lere ait örneklerde, özellikle G eç G o 
tik d önem inde natürm ort, bir konunun küçük bir parçasını olu ştu racak b i
çim de, d in î konulu resim lerde ve portrelerde ikonografiye bağlı olarak sem 
bolizm am açlı k om p ozisyonlar şeklinde görülür. Ö rneğin, vazo içind en çı
kan zam bağın M eryem ' in saflığını ve tem izliğini sim gelem esi gibi.
Sanat Tarihçisi, AtatürkKültür Merkezi Uzmanı.
1 " Stili Life", Enı/clopedin ofWorld Art, cilt XIII, London 1967, s. 408.
2 L. M urray - P. Murray, A Dictioncıry of Art and Artists, London 1959, s. 307.
3 Bu ilginçtir, çünkü Anadolu' da da mezartaşlannı sıklıkla süsleyen bu motifler başka bir
sembolizme işaret ediyor olmalıdır.
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16. yüzyıl başında D ürer atelyesindeki bazı çiçek çalışm aları ve Leonardo
de V inci'nin bazı natüralist d esenleri natürm ortun R önesans d önem indeki sı
nırlarını m eydana getirir. Bu dönem de natürm ortla, b itkiler ve h ayv anlara
ait ilm î nitelikli resim lerde de karşılaşılır.
17. yüzyılda B atı'd a n atü rm ort G ü n ey'd en daha çok K u zey 'e ait bir konu
olup, reform hareketlerinden sonra protestan K u zey 'd e d in î resim lerin k ay 
bolm ası ile sanatçının başka konulara yönelm esind en doğar. Böylece, n atü r
m ort, bağım sız, başlıbaşına bir konu olarak tablolarda yer alm aya başlar. D a
ha önce, çoğunlukla d in î bir vesile ile sahneye çıkan bu tü r d üzen lem eler
H ollan d a'd a sonradan bü yü k beğeni k azanacak ve bü tü n A vrupa'ya y ay ıla
cak olan, bir bard ak şarap ve birkaç m eyve ile ya da bu na b en zer biçim de
sü slenm iş "serv is m asası" konusu olarak ortaya çıkar. N atürm ort d ü zen le
m eleri, 1650'lerd en önce, H olland a'd a m eyve ve çiçek resim leri şeklinde gö
rülür ve 17. yüzyıl sonralarında H ollanda ve Fransa' da m oda haline gelir.
A nadolu - T ü rk süslem eleri konu repertuvarında da önem li bir yeri olan
natürm ort, geniş bir tarihî perspektif içinde, taş, çini, ahşap, vitray, halı gibi
pekçok m alzem e üzerinde uygulanm ış olarak ortaya çıkar. B ilin en en eski ö r
neklerini taş üzerinde verm iş olan bu düzenlem eler, B atı'd ak i örneklerind en
farklı olarak sad ece vazolu ve vazosuz çiçek d em etleri ile b ir kap içinde yer
alan m eyve kom pozisyonları biçim indedir. Farklı birkaç d üzenlem e gösteren
kom pozisyonlar, 17 - 19. yüzyıllar arasında öylesine beğen i kazanm ış ve o
kadar çok kullanılm ıştır ki, bu kom pozisyon ile ilgili olarak "şü k û fe ü slû bu"4
ve "şü k û fe d a n "5 terim leri doğm uştur. Prof. Dr. N urhan A tasoy bir m ak ale
sind e bu konud a şunları yazar; "S u ltan III. A h m ed 'in saltanatı sırasınd a İs
tan bu l'd a iki yıl kalan (1672 - 1673) XIV. Louis' in elçisi M. D e N o in tel'in h iz 
m etinde kütüphaneci ve katip olarak çalışan A ntoine G allan d' da günlü k ha
tıratlarında, Fransız elçisine refakatindekiler tarafından bir çeşit inci çiçeği
v erildiğini anlatm aktadır ki, bu da Türklerd e çiçeğin d ostluk ve sevgi ifad e
si old u ğu nun b ir m üşahadesidir.”6
Türkler, İslâm dinini kabul ettikten sonra, bu dinin etkisiyle bitki m o tifle
rini ağırlıklı olarak süslem ed e kullanm ışlardır. B urada bir n okta üzerinde
durm akta fayda vardır. İslâm dini her zam an sanatçıyı, dolayısıyla sanatı -ha
dislerin ve K u ran' m etkisiyle- yönlendirm iştir. Bilindiği üzere tasvir yasağı,
d aha açık bir ifad e ile canlıların tasvirini yapm aktan çekinm e İslâm sanatçı-

4 Türk süslemesinde tabiî ve üslûplanmış şekildeki çiçeklerle yapılan tezyinat tarzıdır (C.E
Arseven, "Şükûfe Üslûbu", Sanat Ansiklopedisi, cilt 4, İstanbul 1952, s. 1886).
5 Biçim itibari ile sürahiye benzeyen ağzı dar, tek ya da iki çiçek koym aya mahsus vazo
dur. ( C.E. Arseven, a.g.e., s. 1886)
6 N. Atasoy, 'Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanatı", Tiirkiyemiz, sayı 2 /3 , 1971, s. 16.
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sını bitki m otiflerine y önlen dirm iş,7 ancak bu m otiflerde bile gerçekçilikten
k açın ılarak bir soyu tlam aya gidilm iştir. Kim i zam an salt dolgu am açlı olan
bu m otifler, kim i zam an sem bolik niteliğe bü rünm ü ş olarak karşım ıza çıkar.
A nadolu - Selçuklu devri yapılarını süsleyen hayat ağacı m otifleri d e8 sem 
b o lik n iteliklid ir ve soyu t birer n atü rm ort tasviri o larak görülebilir. (Resim 1)
A ncak, gene de bunları, B atı'daki anlam ıyla tam olarak n atü rm ort bilgisi ile
yapılm am ış olm ası sebebiyle "natürm ort" olarak adland ırm akta dikkatli o l
m ak gerekebilir.
B ilinen biçim len işiyle natü rm ort d üzenlem eleri 17 - 18. yüzyıllarda, yani
B atı'd a m od a olduğu dönem lerde bizde de m oda olur. R okoko ve A m pir üs
lû plarının görüldüğü, çizgilerdeki abartm anın hat safhaya ulaştığı bu d ö 
nem de tüm sanat kollarında daha gerçekçi çalışm alar hakim olur. Bu Avru
p a' daki çiçek ressam lığının revaç bu lm asına paralel bir gelişm edir,9 ancak,
Batı sanatından farklı bir biçim de, T ü rk süslem e sanatının kurallarıyla y oğ 
rulm uş, sanatçı tarafından çizgilerind e kendi kültürünün izlerini taşıyacak
biçim d e y orum lanarak sunulm uştur.
17.
yüzyıl sonunda m inyatür sanatına giren n atü rm ort d üzenlem eleri, bu
san at kolunu n sona erm esine kadar sevilerek işlenm iş ve çiçek m in y atü rü 10
d en ilebilecek bir konu dünyası yaratm ıştır. K u r'a n -ı K erim 'd en pad işah
portrelerini sunan albüm lere kadar her türlü eserde karşılaşılan n atü rm ort
benzeri tasvirler, bağım sız kom p ozisyonlar olarak tüm bir sayfa üzerine yerleştirilebild ikleri gibi,11 sayfa kenarlarınd a ve köşelerind e yazı ve tuğraları
sü slem ek için de sıkça kullanılm ıştır.
7 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Sadık Tural, "Estetik Duyarlılık Konusunda Kavram laştırm a Denemesi," Erdem, Aydın Sayılı Özel Sayısı III, d it 9, sayı 27, Ankara 1997, s. 1255 1267; Sadık Tural, Zamanın Elinden Tutmak, II. Baskı, Ankara 1991, s. 44 - 50; Sadık Tural, Edebi
yat Bilimine Katkılar, Ankara 1993, s. 47- 68, 87- 98; Serap Leloglu - Ünal, " Tasvir Yasağı Üzerine
Görüşler", Bilge, sayı 17, 1998, s. 26 - 30; Beşir Ayvazoğlu, İslâm Estetiği ve İnsan, İstanbul 1989,
Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, İslâm Sanatlarının Estetiği Üzerine Bir Deneme, Beşinci Baskı, İstan
bul 1997; M azhar Şevket İpşiroğlu, İslâm'da Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul 1971; Burhan Top
rak, Din ve Sanat, Varlık Yayınları, İstanbul 1962; Beyhan Karamağaralı, "İslâm ’da Tasvir Mesele
si", Önasya, cilt 7, sayı 75 ,1971; Rüçhan Arık, "Cam ilerde Resim ve İslâm 'da Tasvir Sorunu", Kö
ken, Haziran 1974.
8 Bir vazo içinden çıkan hayat ağacı motifi Konya ince Minareli Medrese, Divriğ Ulu Ca
misi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Sivas Çifte Minareli Medrese portallerinde görülmekte
dir.
9 Yıldız Demiriz, Osmanlı Kitap Sanatında Natiiralist Üslûpta Çiçekler, I.Ü. Edebiyat Fakülte
si Yayınları, İstanbul 1986, s.390.
10 Yıldız Demiriz, "Kitap Süslemesinde "Gül", İlgi, sayı 32, 1981, s.31.
11 N atürm ort tasvirli bulunabilen ilk örnek, Fatih Sultan Mehmet döneminde saray nakkaşhanesinde yapıldığı kabul edilen Mecmaül Acaip Albümü'dür. (İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi, F. 1423) (Bu konu için bkz.: A. Süheyl Ünver, Fatih Devri Saray Nakkaşhanesi ve Baba Nakkaş
Çalışmaları, İstanbul 1958). Tarihli ilk eser ise, meyveli natürm ort tasvirli ilk m inyatür örnekleri
ne sahip olan 1685 tarihli Gazneli Mahmut Mecmuası'dır. (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T.
5461) (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Serap Ünal, Türk Tııal Resiminde Natürmort Geleneği
Araştırması (Cumhuriyet Öncesi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, A nkara 1987, s.23; Uğur Derman, "Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü: Gaz
neli M ahmut M ecmuası", Tiirkiyemiz, sayı 14, İstanbul 1975, s.17-21; Rüçhan Arık, Batılılaşma Dö
nemi Anadolu Tasvir Sanatı, İş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara 1976).
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18.

yüzyıl başlarınd an itibaren natü rm ort konulu kom p ozisyon lar yaygın

bir m oda haline gelm iş ve ç in i, vitray, taş,12 alçı, m inyatür, halı, kilim , d uvar
resm i,13 işlem e14 gibi çeşitli m alzem e ve tekniklerle işlenm iştir. Bu örnekler,
B atı'daki natü rm ort m odasının A nadolu'daki yankılarıdır. Ç ünkü bu d ö n em 
lerde, tabiat tasvirleri T ü rk geleneklerinden farklı olarak Batı'nın etkisiyle ye-

12 Taş kabartm alara bakıldığında, daha sık olarak çeşme ve m ezartaşlannda uygulanan na
türm ort kompozisyonlarının en erken tarihli örneği 16. yüzyıla ait olup, Doğu Beyazıt İshak Pa
şa Sarayı'nda bulunmaktadır. M ezartaşlannda çoğu kez değişiklik ve çeşitlilik gösteren natür
m ort uygulam alanm n ölen kişi ile bir ilgisinin olabileceği bir başka deyişle, ölen kişinin mevkisi, cinsiyeti ve hatta medenî halinin belirlenebileceği düşünülmektedir. (Bu konu için bkz.: HansPeter Laqueur, "Osmanlı Mezartaşlannın Süslemesinde Bitkisel Motifler”, Sııut Kemal Yetkin'e
Armağan, Ankara 1984; Turquie-Tiirkiye 1912-1923, Albert Kahn Koleksiyonu, 1980). Aziz Doğanay ise bir yayınında "Mezar süslemelerinde nebatî motiflere bıı kadar çok yer verilmesinin sebebi, in
sanların istirahatgâhlarını cennet bahçesine benzetme gayretinin yanısıra, İslâm inancında bitki yetiştir
menin ehemmiyetine dikkat çekmek olsa gerektir,..." demektedir. (A. Doğanay, "Eyüp Sultan Camii
Civanndaki Bazı M ezarlann Natüralist Üslûpta Klasik Devir Süslemeleri", Tarihi, Kültürü ve Sa
natıyla II. Eyüpsultaıı Sempozyumu Tebliğler, 8-10 Mayıs 1998, İstanbul 1998, s.264). Çeşmelerdeki
bu tür kompozisyonlann da, suyun bereketi gibi sembolik bir niteliği olmalıdır. Gerek m ezartaş1arında, gerekse çeşmelerde görülen ve çoğunlukla çiçekli natürm ort kompozisyonlarından olu
şan örneklerde nesne vazo, kâse, sepet, bereket boynuzu ve masadır. 1724 tarihli M udanya Tahir Paşa Konağı, 1729 tarihli İstanbul III. Ahmed Sebil ve Çeşmesi, 1732 tarihli İstanbul Azapkapı Çeşmesi ve Sebili gibi örnekler ve sonsuz sayıda mezartaşlan bir dönem bu kompozisyonun
çok sevildiğinin işaretidir. (Bu konu için bkz.: Hüsrev Tayla, "Mudanya Evleri ve Tahir Paşa Ko
nağı", Turing, sayı 6 3 /3 4 2 , 1978, s.2-11; Celal Esad Arseven, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sa
natlar, İstanbul 1954-59; Ülkü Sönmez, İstanbul'da Barok Devri Sebil ve Çeşmeleri, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsü Lisans Tezi, Ankara 1979; Semavi Eyice, "Trakya’da
Meydan Şadırvanlan", Mansel'e Armağan, cilt 2, Ankara 1974, s.831-845.)
13 Batılılaşma ile birlikte, stilize bitkisel motiflerden oluşan gelenekli kalemişi nakışlann ye
rini alan Barok ve Rokoko kartuşlar arasına yerleştirilmiş natüralist etkili duvar resimleri içinde
natürm ort denilebilecek kompozisyonlar önemli bir yer tutar. Öyle ki, İstanbul Topkapı Sarayı
kompleksi içinde yer alan ve III. Ahm ed’in Yemiş Odası olarak adlandm lan mekânın tüm du
varları baştan başa, panolar içine alınmış meyveli ve çiçekli natürm ort kompozisyonları ile dol
durulmuştur. Duvar resminde bilinen en erken tarihli natürm ort tasviri Topkapı Sarayı
kompleksi içinde yer alan ve 1578 tarihli III. Murad'm yatak odasındaki çeşmenin ayna taşının
iki yanında bulunan vazo içinden çıkan çiçek kompozisyonudur. Bu tür kompozisyonlar
1700'lerden itibaren tüm Anadolu'da yaygın olarak uygulanmıştır. (Bu konuda daha geniş bilgi
için bkz.: Rüçhan Ank, a.g.e., Ankara 1976; Rüçhan Ank, "Camide Resim", Tiirkiyemiz, sayı 14, İs
tanbul 1974, s.2-9; Günsel Renda, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, d it I, İs
tanbul 1980, s.17-76; Semra Ögel, "Eski Bir Ankara Evi", Tiirkiyemiz, sayı 8, 1972, s. 37-43.)
14 Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüm sanat dallarında yaygın olarak uygulanan na
türm ort denilebilecek kompozisyonlar saray ve saray dışındaki sanat hayatında önemli bir yeri
olan işleme örneklerinde de karşılaşılır. Bu örneklerde sepette çiçek, vazoda çiçek, vazoda ağaçmeyve, tabakta çiçek, tabakta meyve, sepette meyve olmak üzere geniş bir konu repertuvanna
sahip olduğu gözlenir. (Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Örcün Barışta, Osmanlı İmparatorluk Dö
nemi Türk işlemelerinden Örnekler, Ankara 1981.)
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ni bir tasarım lanm a gösterm ektedir. G eçm işteki soyu t çizgili çiçek d ü zen le
m elerinin yerini artık, realist çizgili, dolgun hatlı, hatta bazı örnekleriyle g er
çek anlam ını kazanm ış olan n atü rm ort düzenlem eleri alm ıştır. K onutlarda
duvarları, pencereleri, kapı, pencere ve dolap kanatlarını, m ü cev her ku tu la
rını, halıları, kilim leri, peşkirleri, bohçaları, kavuk örtülerini, banyo takım la
rını ve cüz keselerini süsleyen bu kom pozisyonlar bezeyici, tasvir ve sem b o 
lik olm ak üzere üç ayrı n itelik gösterir. Yapılan çalışm alar sonucu, bu n ların
içinde sem bolik niteliğin önem li bir yer tuttuğu gözlenm iştir. Ö rneğin; ka
bartm a sü slem elerd e natü rm ort bu düşünceyi p ekiştirecek biçim d e uzun b ir
süre sad ece m ezartaşları ve çeşm elerde uygulanm ıştır.15 H enüz tam olarak
an laşılam ayan bu nitelik, d eğişik m alzem eler üzerinde görülen b ir k om p o
zisyonda, kesilm iş ve tepesine bıçak saplanm ış karpuz m otifind e de karşıla
şılır. (Resim 2) B ıçak m otifinin İslâm öncesi dönem lerden itibaren O rta A s
ya'da kullanıld ığı ve bu ralard an A nadolu'ya gelm iş olduğu b ilin m ekted ir.16
Zaten m eyve sem bolizm inin kökeni de O rta A sya'ya dayanm aktadır. En ge
nel anlam ıyla, ölüm süzlük, birşeyin özü olan varlık, cevher, hakikat olarak
alınır. İslâm iyet'e göre A llah'a d önüştür.17
A nad olu -T ü rk süslem e sanatlarının önem li bir konusunu teşkil eden va
zo içinden çıkan çiçek ve m eyve d üzenlem elerine genel olarak b akıldığın d a
beş ana kom p ozisyon görülür. Bunlar:
1. M eyveli K om pozisyonlar: Bu kom p ozisyon türü oldukça az u ygulan 
m ış olup, daha çok d uvar resim lerinde görülür.
2. M eyveli-N esneli K om pozisyonlar: O ldukça sık karşılaşılan bu d ü zen le
m eler h er türlü m alzem e üzerinde uygulanm ıştır. M inyatü rlerd e sad ece Gazneli M alnnut M ecm uası adıyla bilinen eserde bağım sız k om p ozisyonlar şeklin 
de görülen bu türe en sık duvar resm i ve taş kabartm ada rastlanır. Erken dö
nem lerde, yani 17. yüzyılda sep et ya da yayvan bir kâse içerisind e y er alan
ve genellikle aynı cins olan m eyveler pram idal bir düzen gösterir. D aha so n 
ra m eyve cinsleri çeşitlenm iş ve dağınık bir biçim de yerleştirilm iştir.
3. Ç içekli K om pozisyonlar: Gül, zam bak, nergis ve bu gibi çok çeşitli çi
çeklerd en ya da tek bir cins çiçekten m eydana gelen dem etlerdir. D üz ve tek
renk zem in üzerine yerleştirilm iş olan dem et bazen b ir kurdela ile bağlanm ış
olarak tasvir edilir. (Resim 3)

15 Serap Leloğlu-Ünal, "Anadolu-Türk Kabartma Süslemelerinde N atürm ort Düzenlemele
rine Genel Bir Bakış", Mavi, sayı 260, 1987, s.5.
16 Bıçak sembolizmi ile ilgili olarak bkz., Yaşar Çoruhlu, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Lahit
veya Taş Sandukalarda Görülen Hançer-Bıçak Tasvirlerinin Sembolizmi", I. Eyiib Sultan Sempoz
yumu Tebliğleri, İstanbul 1977, s.60-70.
17 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Yaşar Çoruhlu, "Eyüp ve Çevresindeki Mezartaşlan nda Görülen Kase içinde Meyve Tasvirlerinin Sembolizmi", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyiipsııltan Sempozyumu Tebliğler, 8-10 Mayıs 1998, İstanbul 1998, s.120.
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4. Ç içekli-N esneli K om pozisyonlar: O ldukça sık karşılaşılan bu d ü zen le
m elerde, vazo, kâseli vazo, sep et ya da bereket boynuzu içerisine yerleştiril
m iş çiçek d em etleri görülür. Bazen, bu çiçekli vazolar ya da sep etler bir m a
sa ya da sehp a üzerinde yer alır. Bu m asa ya da seh p alar çok köşeli ve kısa
ayaklıdır. Erken dönem lerde, yani 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl başın d a kü 
çü k boyu tlarda ve linear bir üslûpla işlenm iş olan vazolar geç dönem lerde,
içlerinde yer alan çiçeklerle orantılı bü yü klükte ve "S", "C" kıvrım lara sahip,
am pir ya da rokoko etkili çizgilerle biçim lendirilm işlerdir. (Resim 4-5)
5. Ç içekli-M eyveli-N esneli K om pozisyonlar: Ö zellikle 18. yüzyılda m oda
haline gelm iş olan bu düzenlem elerde, çiçekli vazoların iki yanına y erleştiril
m iş iki ya da daha fazla sayıda m eyve m otifleri görülür.
Bu tür kom pozisyonların üslûp gelişim i ise şöyledir: 17. yüzyıl sonuna
k adar fazla natü ralist olm ayan ve linear biçim lend irilen m otifler, 18. yüzyıl
başın dan itibaren natüralist çizgilerle ve yüksek kabartm a tekniği ile b içim 
lendirilm iş; erken dönem lerdeki güçlü sim etri kırılm ıştır.
Tasvir sanatına yönelik bü tü n bu genel vurgulam aların içerisind e h alıd a
ki d üzenlem eler nasıldır diye bakıldığınd a görsel yönd en de önem teşkil
eden bu sanatta biraz farklı bir durum ortaya çıkar.
Halı m otifleri içerisinde natürm ort d enilebilecek k om p ozisyon lar hem en
hem en aynı dönem lerde ortaya çıkm ış olm asına karşılık, çizgi bakım ın d an
tam am en farklı bir yapıya sahiptir.
Bilindiği üzere, A nadolu halılarını halk üretim i ile saray üretim i olm ak ü ze
re iki tem el gruba ayırıp, incelem ekte yarar vardır.18 A ncak, ön celikle ü zerin 
de durulm ası gereken nokta, her iki üretim grubundaki halılar in celen d iğ in 
de natü rm ort kom pozisyonlarının özellikle seccâdelerde kullanılm ış olm ası
dır. Taban halılarında da kullanılm ıştır, ancak bu n ların sayısı old u kça azdır.
Bu sebeple, özellikle seccâdeleri konu aldık.

18
Kurt Erdmann, Osmanlı dönemi halı üretimini dört katagoriye ayırmıştır. Bu konuda
şunları söyler: "1. Bunların alt kategorilerini ev sanayii dediğimiz, sadece bir köylü veya çoban ailesi
nin ihtiyacını karşılayacak çapta halılar teşkil eder. Bunlar halk sanatıdır... II. Bundan sonraki kategoriyi,
şehirlerde yapılan halılar teşkil eder. Bunlar da büyük bir atelye mahsûlü olmaktan uzak halılardır. Bun
lar da ev endüstrisi şeklinde yapılmışlardır. III. Üçüncü kategoriyi, örneklerin çeşidi, tekniğinin inceliği,
renklerin zenginliği bakımından daha büyük işler yapmak kabiliyetindeki atelyeler imâl ederler... Öyle ki,
bunlardan şehir atelyeleri mamulatı diye bahsedilebilir. IV. En son ve üst kategoriyi ise, saray siparişleri
ni karşılayan atelyelerin halıları teşkil eder." (Kurt Erdmann, Der Tiirkische Teppiclı des 15. Jahrhunderts, 15. Asır Türk Halısı, (çev: H. Taner), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul
1957, s. 100.) Bu dört grup doğru olmakla birlikte, incelendiğinde, birinci ve ikinci kategori ev
üretimi olması sebebiyle bir grupta toplanabilir; üçüncü kategori ki, şehir atelyeleri denilen bu
atelyelerin büyük bir kısmı saray siparişlerini hazırlıyorlardı ve dördüncü kategori ile birlikte
değerlendirilebilir. Dolayısıyla, b ü tü n , bu halı üretim kategorilerini temelde halk üretimi ve sa
ray üretimi şeklinde iki grupta toplamak mümkündür.
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D iğer m alzem elerde olduğu gibi, halıda da erken dönem lerde n atü rm ort
benzeri d ü zenlem elere rastlanm az. Bilinebilen en erken örnekler 18. yüzyıla
tarihlendirilir. Ege bölgesinde K ula ve G ördes seccâd elerind e bu tür sü slem e
ler sıkça kullanılm ıştır. Bu örneklerde, seccâd enin m ihrap kısm ı boş bırakıl
dığı gibi g enellikle m ihraptan halının ortasına doğru sarkan bir kandil ya da
vazo içind en çıkan çiçek dem etleri görülür.19 (Resim 6) G ünü m üzd e K öm ü r
cü K ula o larak ad land ırılan örneklerde ise, bir çerçeve ile kuşatılm ış zem ini
vazo içind en çıkan çiçekler doldurur.20 Kula halılarının b ir diğer grubu olan
ve 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen "vazolu K u la"21 o larak anılan
gruptaki çift m ihraplı seccâdelerde, m ihrap kem erlerinin ortalarında halı ze
m inine doğru uzanan iki vazodan çıkan çiçekler gene tüm halı yüzeyini k ap 
lar. G ene 20. yüzyıl başına ait birkaç örnekte, m ihrap nişinin açıklığına yer
leştirilm iş ve m ihrap kem erine kadar uzanan görkem li bir vazo ve çiçek d e
m eti görülür.22
G örd es seccâd elerind e de çiçekli-vazolu k om p ozisyon lara rastlam ak
m üm kündür. T ü rk ve dünya m üzelerinin en istisnai objeleri içinde y er alan
bu seccâd elerin gene bir kısm ında, diğer yörelerde dokunduğu biçim de,
m ihrap k em erind en zem ine doğru sarkan çiçek dem etleri kom p ozisyonu gö
rülür. (Resim 7-8) G ünüm üzde halen kullanılm akta olan bu tür seccâd elere
halk arasında "avizeli G ördes" d enilm ektedir.23
K ırşehir seccâd elerind e de natü rm ort benzeri d üzenlem elerle karşılaşılır.
Bu k om p ozisyonlar özellikle m anzaralı halılarda, evler ve ağaçlarla d old u 
rulm uş m ihrap nişinin alt kısm ında niş açıklığına oturtulm uştur.24 İçinde
birkaç evin, ağaçların, çiçeklerin yer aldığı bu alan sanki b ü yü k b ir bahçe
im iş ve bu bah çenin bir girişi varm ış gibi hazırlanan k om p ozisyond a bu açık
lığın ortasına yerleştirilen vazo ve çiçekler çok d ikkat çekicidir.
B ir grup halı seccâde, M acaristan'ın Transilvanya bölgesin d eki kiliselerde
b u lu nm asınd an dolayı Transilvanya halısı olarak anılm aktadır. Bu grubun
içinde, özellikle çift m ihraplı seccâdelerde nesneli n atü rm ort d enilebilecek
kom p ozisyonlara rastlam ak m üm kündür. Bu örneklerde, karşılıklı iki m ih 
rap kem erinin ortasına yerleştirilen vazolard an çıkan çiçekler ve dallar m ih 
rap nişinin içini tam am en dold uracak biçim de yayılır ve birleşir. (Resim 9)
Seccâdeler incelend iğind e görülm üştür ki, A n ad olu -T ürk süslem e san at
larının d iğer alanlarınd a görülen natürm ort benzeri kom p ozisyonlard an
farklı olarak m eyveli natü rm ort kom pozisyonlarına hiç rastlanm az. B urada
19 Bekir Deniz, "Kula Halıları", Bilim, Birlik, Başarı, yıl 11, sayı 43, 1985, s.14.
20 Bekir Deniz, a.g.m., s. 14.
21 Bekir Deniz, a.g.m., s.16.
22 Elvan Anm aç, "Kenan Evren ve Etnografya Müzesi'nde Sergilenen Kula Halıları", Folklor
ve Edebiyat, Etnografya Özel Bölümü, sayı 13, M art/N isan 1998, s.164.
23 Bekir Deniz, "Gördes Halıları", Bilim, Birlik, Başarı, yıl 12, sayı 45, 1986, s.14.
24 Rüçhan Arık, "Manzaralı Halılar", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, d it V,
Ankara 1983, s.26.
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belirtm ek gerekir ki, nar, hurm a gibi İslâm iyet'te önem taşıyan, sem bolizm
yüklü m eyveler T ü rk halısında, özellikle seccâd elerd e çok kullanılm ıştır. A n 
cak, araştırm acılar tarafından cennet bahçesi olarak yorum lanan bu tü r k om 
p ozisyonlar asla bir natü rm ort tasviri şeklinde değil, yaşayan, canlı ağaçlar
biçim ind e, hatta bazı örneklerde üzerinde durdukları toprak parçası ile b ir
likte tasvir edilm iştir. U ygulanan kom p ozisyonların ya vazo içind en çıkan çi
çek dem eti ya da bir araya getirilm iş çeşitli çiçeklerden m eyd ana gelen n es
nesiz b ir dem et şeklinde olduğu görülür. M ihrap nişi içinde yer alan bu k om 
pozisyonlarda dört farklı düzenlem e ile karşılaşırlar:
1. K arşılıklı iki uca y erleştirilm iş vazo içinden çıkan ve ortada birleşen,
tüm yüzeye yayılan çiçek dem etleri.
2. Boş zem inin ortasına yerleştirilm iş bir vazo ile bu vazo içind en çıkarak
genişçe etrafa yayılan çiçek dem etleri.
3. M ihrap kem erinin ortasından aşağı doğru ters biçim de y erleştirilm iş
b ir vazo ya da ibrik ile bu nun içinden çıkan çiçek dem etleri.
4. M ihrap nişinin ayaklık kısm ındaki açıklığa otu rtu lm u ş vazo içinden çı
kan çiçek dem etleri.
İncelenen halılarda natü ralist u ygulam alara rastlanm az. Bu d ü zen lem e
ler, asla realist ve tabiî çizgileri sahip değildir, sadece süsleyici ve yüzeysel
çizgilerle biçim lendirilm işlerdir. Ü slûplaştırılm ış çiçek tasvirleri, asıl k arak 
terlerini kaybetm eden m eydana getirildikleri için cinsleri a n la şıla b ilm e d e 
dir. G ülün gül olduğu ya da nergisin nergis olduğu anlaşılm aktadır.
Yukarıda A nadolu halılarını halk üretim i ve saray üretim i olarak iki ayrı
grupta incelem ekte yarar olduğunu belirtm iştik. H er ne kadar genel gelişim
içerisind e bu iki grup birbiri ile paralel gitse de üslûp açısından ele alın d ığ ın 
da oldukça bü yü k farklar göze çarpar. Saray atelyesi ürünü olarak görülen,
günü m üzde Topkapı Sarayı M üzesi'nin koleksiyonund a yer alan bir grup
halıya baktığım ızd a bu farklılık belirgin bir şekilde ortaya çıkar.
34 halıdan m eydana gelen bu koleksiyonun ortak özelliği, halıların ipek
m alzem e ile d okunm uş olm ası ve hepsinde yazım n kullanılm ış olm asıdır. Bu
halıların onbeşind e n atü rm ort benzeri tasvirler uygulanm ıştır. (Resim 10)
N esneli natürm ortlar, abartılı vazolar içinden çıkan ve tüm m ihrap alanını
dolduran çiçek kom pozisyonları biçim indedir. Bu tasvirlerde old u kça gerçe
ğe yakın, natü ralist çizgiler hakim dir. H atta R esim 11'de olduğu gibi, m ihrap
nişinin ortasındaki vazolu kom pozisyonun etrafını, dallarınd an m eyveler
sarkan ya da çiçekler açm ış yem yeşil ağaçlar doldurur. A deta cen n et b a h çe
sini andıran bu kom p ozisyonlar grift ve yoğun bir bezem e şeklindedir.
Türk halı ve kilim leri, geçm işten günüm üze m esaj taşım a nitelikleri ile
çok önem li birer belge olarak da görülebilir. Ö zellikle seccâdeler, d in î birer
obje olm aları sebebiyle, m otifleri, süslem eleri ile sem bolizim yüklü eşy alar
dır. D olayısıyla, vazo içinden çıkan çiçek d üzenlem elerinin sad ece sü slem e
am acıyla d okunm uş olm ası düşünülem ez. M utlaka bir d in î anlam ı olm alıdır.
Kim i araştırm acılar, vazo içinden çıkan çiçek k om p ozisyonlarının hayat
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ağacı sem bolü olduğu inancındadırlar.25 (Çizim 1) Ayrıca, vazonun ve vazo
içindeki suyun tem izliği, arınm ayı, cennet bahçelerini, hayat suyunu sim ge
lediği belirtilir.26 Seccâdelerde yer alan vazolar genellikle ibrik biçim indedir.
İbrik, su yu n insan hayatındaki yerini ve önem ini vurgular. İslâm d in in d e su 
yun ve suyla birlikte cennetin ne derece önem li olduğunu K ur'an-ı K erim 'd eki bazı ayetlerden de görebilm ek m üm kündür. B unlardan birkaçı şöyledir:
"İman edip iyi iş işleyenlere m üjde et ki, onlar için ağaçların altından ırm aklar akan
cennetler vardır, oradaki yem işlerden yedikçe, "evvelce bunu yem iştik" diyecekler,
onlara eski yedikleri yem işe benzer yem işler verilecek..." (Sure 2, 25. Ayet); "De ki
size bunlardan daha iyisini haber vereyim mi? Sakınanlar için Rablerinin yanında,
altlarından ırm aklar akar C ennetler vardır. Bunlar orada dâim kalacaklardır..." (Su
re 3, 15. A yet); "Allah dedikleri bu söze karşı altından ırm aklar akan Cennetlerde
daim kalm ak üzere onlara m ükâfat verdi. Bu da iyi işleyenlerin m ükâfatı böyle olu r."
(Sure 5, 85. Ayet)
Ç içek sem bolizm ine gelince, bazı araştırm acılar eski toplum larda çiçek ve
m eyvelerin verim lilik, ürem e, bereket ve ulaşılm ak istenen şeye kavuşm a
için sunu (adak) o larak kullanıldığını vurgularlar.27 Ayrıca, pekçok çiçeğin
de ayrı anlam ları vardır. B unlardan lâlenin yazılışının "A llah" kelim esine
benzem esi, bu çiçeği daha anlam lı kılar.28 Gülün peygam berim izi tem sil et
tiğini,29 kökleri ölüm süzlüğü, sapı hayatı sem bolize eden nilüfer çiçeğinin
(lotus) ise, geçm işin, geleceğin ve bu anın sim gesi30 olduğunu biliyoruz.
Sonuç olarak söylenebilir ki, bu tür kom pozisyonlar Selçuklu lard an itib a
ren (taş kabartm ada vazo içinden çıkan hayat ağacı m otifi şeklinde, m iny a
türlerde ziy afet sofralarının bir parçası olarak) kullanılm akta idi. A ncak, d a
ha linear ve abstre çizgilerle biçim lend irilen ve genellikle b ir konunun parça

25 Merhum Güran Erbek bir yayınında "Yasemin, lâle, sümbül, karanfil, nergis... vb. gibi çeşitli
çiçekler de hayat ağacı sembolü olarak kullanılmışlardır. Bunlar genellikle vazo ve çiçek birleşimleri şek
linde görülür" demektedir. Ayrıca, gene aynı yayında meyvelerin kem göze karşı nazarlık olarak
kullanıldığı belirtilir. (Bu konu için bkz.: Güran Erbek, "H ayat Ağacı "Motifi II", Antika, yıl 2, sa
yı 16, Temmuz 1986, s.28). Ayrıca, Sn. Bekir Deniz, bir yayınında vazo içinden çıkan çiçek demet
lerinin hayat ağacı motifine benzediğini belirtmiştir. (Bu konu için bkz.: Bekir Deniz, "Kula H a
lıları", s. 14)
26 Güran Erbek, a.g.m., s.30.
27 Yaşar Çoruhlu, "Eyüp ve Çevresindeki Mezartaşlannda Görülen Kase İçindeki Meyve
Tasvirlerinin Sembolizmi", s.120.
28 Talat S. Halman, "Lâle Devri", Kültür ve Sanat, sayı 34, Haziran 1997, s.6.
29 Aziz Doganay, a.g.m., s.266.
30 Beyhan Karamağaralı, "Ejder ve Lotus Motifinin Halı Seccâdelerdeki İkonografisi", Arış,
yıl 1, sayı 4, Nisan 1998, s.36.
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sı olarak kom poze edilen çiçekli natü rm ort tasvirleri, 17. yüzyıl sonu ile 18.
y üzyıldan itibaren artık bağım sız bir konu olarak ortaya çıkar ve yaygın bir
m oda olarak tüm m alzem eler üzerinde uygulanır. D olayısıyla, halılarım ızda,
özellikle seccâdelerde severek kullanılm ışlardır. A vrupa'nın etkisi ile olan bu
değişim , Avrupa'daki gelişim inden farklı olarak, geçm işten getirdiği kültür
seb ebiyle kend ine göre bir biçim kazanır.

