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KONYA MEVLÂNA MÜZESİ’NDE BULUNAN FİGÜRLÜ CİLTLER
Hacer KARA
Öz
Konya Mevlâna Müzesi taş, ahşap, maden, kumaş, cam vb. malzemelerden üretilmiş
sanat eserleriyle birlikte çok değerli yazma eserleri de bünyesinde bulunduran kadim bir
müzedir. Burada yer alan koleksiyonlardan “Müzelik Yazma Eserler Kütüphanesi”nde
bulunan ciltler müzede sergilenmeleri bakımından ayrı bir önem taşırlar. Bu koleksiyon‐
da yer alan ciltlerden üçü, cilt sanatında ve yayınlarda az rastlanan figürlü kompozisyon‐
lara sahiptir. Dîvân, Mesnevî ve Mecmû‘a adını taşıyan edebi nitelikli bu eserlerin ciltle‐
rinde kahverengi, siyah ve bordo renkli deri kullanılmıştır. Ciltlerin üzerinde bulunan
figürlü süslemeler kalıpla basılarak soğuk kalıp baskı tekniğinde yapılmıştır. Dış kapak‐
ları soğuk cilt ve mülemma, iç kapakları ise kat‘ı teknikleriyle süslenmiştir. Ciltlerin dış
kapak bezeme kompozisyonları farklı türden figürlerin doğal ortamlarında resmedilme‐
sinden oluşmaktadır. Figürlerin yanı sıra geometrik ve bitkisel süslemeyle birlikte yazıya
da yer verilmiştir. İç kapaklarda ise bitkisel süslemenin hâkim olduğu görülmektedir.
Bütün bu özellikleriyle ele alınan ciltler 15. yüzyıl özellikleri taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler
Konya Mevlâna Müzesi, Müzelik Yazma Eserler Kütüphanesi, Figürlü Cilt, 15. Yüzyıl, Süsleme
FIGURATIVE BINDINGS IN KONYA MEVLANA MUSEUM
Abstract
The Konya Mawlana Museum is a long‐standing museum housing and containing invaluable
handwritten works along with other works of art crafted from such materials as wood, stone, met‐
als, cloth and glass. Among the collections existing in the museum, the volumes in the museum
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handwritten works library are of great importance in being displayed in the museum. Three of the
volumes in this collection have compositions with figures which can rarely be found in the art of
binding and publications. Brown, black and claret red leather were used for the cases of these liter‐
ary works, the titles of which are Divan, Mesnevi and Mecmu. The figurative decorations on the
cases were made with the technique of cold pattern pressure by pressing with patterns. The outer
covers were embroidered with cold binding and mulemma, and the inner covers were embroidered
with the technique of kat‘ı. The ornamentation compositions of the outer covers are composed of
picturing diverse figures in their natural settings. Along with the figures, geometric and vegetable
decorations as well as scripts are used on these covers. Decorations of vegetable are dominant on the
inner covers. With all these characteristics, the bindings reflect the features of the 15th century.
Keywords
Konya Mevlana Museum, The Museum Handwritten Works Library, Figurative Binding, 15th
Century, Ornamentation
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GİRİŞ
Konya Mevlâna Müzesi Müzelik Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulu‐
nan ve 15. yüzyıla tarihlenen üç adet figürlü cilt bu makalenin konusunu
oluşturmaktadır. Bu üç eser 119 envanter numaralı Dîvân, 2857 envanter
numaralı Mesnevî ve 139 envanter numaralı Mecmû‘a’dır. Bu çalışmayla,
Mevlâna Müzesi’nde yer alan figürlü bezemeye sahip bu üç cildi malzeme,
renk, teknik ve süsleme bakımından ayrıntılı bir biçimde tanıtmak amaç‐
lanmıştır.
Çalışmamamızda ele alınan ciltler kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu sı‐
rada tarihi bilinmeyen bir eser benzer örneklerle kıyaslanarak tarihlendiril‐
miştir. Değerlendirme bölümünde ciltlerin malzemeleri, yapım teknikleri ve
süslemeleri üzerinde durulmuş, sonuçta ise incelenen figürlü ciltlerin 15.
yüzyıl özellikleri taşıdıkları vurgulanmıştır.
Mevlâna Müzesi tarih ve sanat değeri bakımından birçok değerli esere
sahiptir. Bunlar içinde farklı dönemlere ait yazma eserlerde mevcuttur.
Postnişin Mehmet Said Hemdem Çelebi’nin 1854 yılında dergâhta kurduğu
yazma eser kütüphanesi1 zaman içinde “İhtisas Kütüphanesi”, “Müzelik
Yazma Eserler Kütüphanesi”2, “Abdülbâki Gölpınarlı Kütüphanesi”,
“Mehmet Önder Kütüphanesi”, “Muallim Ferit Uğur ve Dişçi Hacı Mehmet
Dişsöken Kütüphanesi” ve “Hazine‐i Evrak Arşivi” olmak üzere altı farklı
koleksiyondan oluşan büyük bir kütüphaneye dönüşmüştür3. Bu makaleye
konu olan ciltler “Müzelik Yazma Eserler Kütüphanesi” bünyesinde bu‐
lunmaktadır.
Figürlü ciltler hususunda literatürde yeterli sayıda yayın bulunmamak‐
tadır. Bazı kütüphanelerin koleksiyonları üzerine yapılan çalışmalarda4
birkaç figürlü cilde rastlandığı ve bunlara yer verildiği görülmekle birlikte,
başlı başına figürlü ciltleri konu alan çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Burada Miner Esiner Özen’in makalesini zikretmek gerekir. “Hayvan Re‐
1

2

3
4

Naci Bakırcı, “Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi”, Müze Dergisi, Sayı 8, Konya 1992, s.39-43; Naci Bakırcı, “Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Buraya Nakli”, X. Millî Mevlâna
Kongresi Tebliğler I (2-3 Mayıs 2002), Konya 2002, s.301-305; Naci Bakırcı, Dergâh-ı Mevlâna Albümü, Âsitâne, 800.
Yıldönümü Armağanı, İstanbul 2007, s.107-127; Naci Bakırcı, “Konya Mevlâna Dergahı”, İstem, Yıl 5, Sayı 10, Konya
2007, s. 191-202.
Müzelik Yazma Eserler Kütüphanesi, İhtisas Kütüphanesi’nde bulunan bazı eserlerin ayrı bir envanter defterine
kaydedilmesiyle oluşmuştur. Bu eserlerin bir kısmı günümüzde müzede sergilenmektedir. Naci Bakırcı, “Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi”, s.39; Hacer Kara, “Mevlâna Müzesi Kütüphaneleri”, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar
Özel Sayı 2, C 9, Sayı 14, Konya 2009, s. 211.
Hacer Kara, agm., s. 210-213.
Yıldıray Özbek, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Kitap Kapakları, Kayseri 2005, s. 121, 156; Seher Durmuş,
Bursa Eynebey Kütüphanesi’ndeki XVI. Yüzyıl ve Sonrası Türk Cildleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2005, s.58; Fatma Zehra Oral, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Yazmaları’ndaki Bazı Kat’lı Cildler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008,
s.36, 52, 61; Fazilet Dülger, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Yazmaları Cild Örnekleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008, s.52.
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simli Ciltler”5 adlı makalede, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Fatih,
Ayasofya, Hacı Beşir Ağa ve Laleli koleksiyonlarındaki bazı figürlü ciltler ve
üzerlerinde bulunan kompozisyonlar hakkında bilgiler verilmektedir. Aynı
yazar “Türk Cilt Sanatı”6 adlı kitabında da figürlü ciltleri “Acemkârî (Hay‐
van Resimli) Ciltler” başlığında anlatmaktadır.
I. ESERLERİN İNCELENMESİ
1. Dîvân
Câmî ‘Abdurrahmân isimli bir müellifin kaleme aldığı Dîvân isimli bu
eser, kütüphanenin 119 envanter numarasına kayıtlıdır. 17,2 x 11,1 cm. ölçü‐
lerinde ve 192 varak olan Farsça Dîvân talik hattıyla yazılmıştır. Her bir
sayfası iki sütun halinde ve 14 satır olarak yazılan metnin başlıklarında kır‐
mızı, diğer kısımlarında siyah mürekkep kullanılmıştır. Eserin zahriye ve 1
b sayfasının tezhipli olduğu görülmektedir7. Bu eserde figürlü süslemeye
yalnızca ön kapak şemsesinde rastlanmaktadır.
Dîvân’ın cildinin dış kısmı siyah deriyle kaplanarak ön ve arka kısımları
birbirinden farklı şekilde tasarlanmıştır (Fotoğraf No: 1, Çizim No: 1). Ka‐
pakların kenarları kırmızı renkli deriyle onarıldığından etrafındaki zence‐
rekli cetvel tam olarak görülememektedir. Ancak izlerden birer sıra soğuk
cetvel arasında yer alan sarmal zencerekli bir cetvelin bulunduğu anlaşıl‐
maktadır. Her iki kapağın ortasında soğuk kalıp baskı tekniğinde yapılmış
salbekli birer şemse bulunmaktadır. Soğuk şemseler dilimli ve oval biçimli‐
dir. Ön kapaktaki şemsenin süslemeleri yatay eksende düzenlenmiştir. Or‐
tada eğri bir gövdesi ve dallarında geniş yüzeyli yaprakları bulunan bir
ağaç görülmekte ve ağacın iki yanında koşar vaziyette yapılmış iki ceylan
figürüne yer verilmektedir. Ceylanlardan öndeki koşarken başını arkaya
dönmüş ve arkadaki ceylanı kontrol eder vaziyettedir. Şemsenin boş kalan
kısımlarında ise çiçekler, yapraklar ve bir hatayi motifi bulunmaktadır.
Şemsenin etrafı tahrirlenmiş ve tahrir düğümlenerek dilimlerin üzerinde
tığlara dönüşmüştür (Fotoğraf No: 2, 3, Çizim No: 2). Şemsenin uçlarındaki
salbekler üç dilimli palmet görünümünde olup, yüzeyleri birer hatayi moti‐
fiyle süslenmiştir. Salbeklerin etrafı soğuk cetvelle tahrirlenmiş ve dilimlerin
hem aralarına hem üzerine soğuk tığlar çekilmiştir. Üçgen yüzeyler şeklinde
düzenlenen köşebentler rumi ve lotus motifleriyle süslenmiş ve uç kısımla‐
rına küçük birer yarım salbek yerleştirilmiştir. Şemse, salbek ve köşebentle‐
rin zemini iğne perdahlıdır.
5
6
7

Mine Esiner Özen, “Hayvan Resimli Ciltler”, Tombak, Sayı 6, İstanbul 1995, s. 30-34.
Mine Esiner Özen, Türk Cilt Sanatı, Ankara 1998, s. 19.
Eserin katalog bilgileri için bkz. Abdülbâkî Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, Ankara 2003,
s. 168.
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Cildin arka kapağında ön kapakta olduğu gibi dilimli ve oval biçimli
soğuk bir şemse bulunmaktadır. Şemsenin etrafına çekilen cetveller, tığlar
ve ucuna yerleştirilen salbekler de ön kapaktakiyle aynıdır. Ancak bu şem‐
senin yüzeyi figürlerle değil hasır örgü şeklinde süslenmiştir (Fotoğraf No:
4, Çizim No: 1). Cildin köşebentleri diğer kapaktakinden farklı olarak ışınsal
doğrular şeklindedir. Ucuna yine küçük yarım salbekler eklenmiştir.
Cildin sırt kısmı kırmızı renkli tamir derisiyle kaplı olduğundan üze‐
rinde herhangi bir süslemeyle karşılaşılmamaktadır. Sertabın ve miklebin
etrafı soğuk cetvellerle çerçevelenerek, ortası çizgiler ve noktalarla son dere‐
ce basit bir şekilde süslendiğinden kapağa sonradan eklendiği anlaşılmak‐
tadır.
Cildin her iki kapağının iç kısmı bordo renkli deriyle kaplanmış ve ke‐
narları üç sıra soğuk cetvelle çerçevelenmiştir. Köşelere soğuk noktalar ve
tığlar yerleştirilmiştir. Kapakların ortasında kat‘ı tekniğinde salbeksiz, di‐
limli ve oval biçimli birer şemse yer almaktadır. Şemselerin zemini mavi
renklidir. Üzerleri kıvrımdalların taşıdığı hatayiler ve yapraklarla süslen‐
miştir (Fotoğraf No: 5, 6). Ancak ön kapak şemsesindeki deriler tamamen
dökülmüş, arka kapaktakiler ise sağlam vaziyettedir (Fotoğraf No: 6). Şem‐
selerin etrafı dilimlerin üzerine yerleştirilen soğuk tığlarla süslenmiştir.
Cildin sertabının iç kısmı kahverengi tamir derisiyle, miklebinin iç kısmı
ise pembe renkli kâğıtla kaplanmıştır. Üzerlerinde herhangi bir süslemeye
yer verilmemiştir.
Tarihlendirme ve Geçirdiği Onarımlar: Dîvân 192 b sayfasında yer
alan ketebe kaydına göre hattat Abdürrahîm bin Mehmed bin Siraceddîn
tarafından 20 Ramazan 865 / 29 Haziran 1461 tarihinde yazılmıştır. Ancak
ketebe kaydında yazıldığı yer belirtilmemiştir. Bu sebeple cildin yapıldığı
yeri kesin olarak söylemek mümkün değildir. Kapak tasarımı ve süsleme
özelliklerine bakıldığında cildin eserin yazıldığı tarihlere ait olduğu görül‐
mektedir.
Bu Dîvân’ın kapakları, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Fatih:3856 en‐
vanter numarasına kayıtlı ve 867/1462‐63 tarihli Enîsü’l‐Ârifîn8 adlı eserle
benzerlikler taşımaktadır. Bu iki eserin ön dış kapakları ceylan figürüyle
bezenmiştir. Enîsü’l‐Ârifîn’in ön dış kapak şemsesinin içinde bir adet, ele
aldığımız bu Dîvân’da ise iki adet ceylan figürü yer almaktadır. Eserlerin
arka dış kapaklarındaki hasır örgülü şemseler ise neredeyse aynıdır. Birbi‐
rine yakın tarihlere sahip her iki eserin cildinin aynı atölyede, aynı usta
elinden ya da yakın bir çevrede üretildiği düşünülebilir. Elimizdeki eserin

8

Fatma Zehra Oral, agt., s. 36.
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zahriye ve 192 b sayfasında Sultan II. Bayezid’in tuğra şeklindeki mührü‐
nün bulunması kitabın vaktiyle saray kütüphanesinde yer aldığının göster‐
gesidir. Bu da iki eserin aynı atölyeden çıkmış olma olasılığını güçlendir‐
mektedir. Ayrıca kitabın 1 a sayfasında Mehmed Said Hemdem Çelebi’nin
ve Dergâh Kütüphanesi’nin vakıf mührü ve 192 b sayfasında ise Dergâh
Kütüphanesi’nin vakıf mührü görülmektedir. Bu mühürlerden vaktiyle
Sultan II. Bayezid’in koleksiyonunda bulunan eserin Mehmed Said Hem‐
dem Çelebi’nin koleksiyonuna, oradan da dergâha intikal ettiği anlaşılmak‐
tadır9.
Kapaklar farklı tarihlerde iki kez onarım görmüş, ilk onarımda yıpranan
sertap ve miklep yenisiyle değiştirilerek kahverengi bir deriyle arka kapağa
bağlanmıştır. Daha sonraki bir onarımda ise kapaklar kenarlarından ve sırt
kısmından kırmızı deriyle kaplanmıştır. Şemselerin etrafında aşınmaya
bağlı renk değişimleri ve bazı yerlerde deri kayıpları gözlenmektedir.
2. Mesnevî
Kütüphanede 2857 envanter numarasına kayıtlı olan Mesnevî, Mevlâna
Celâleddin‐i Rûmi’nin eseridir. Talik hattıyla Farsça olarak yazılan eser, 17 x
24,5 cm. ölçülerindedir. 312 varak olan eserin her sayfasında dört sütun
halinde 23 satır bulunmaktadır. Metnin başlıkları kırmızı, diğer kısımları ise
siyah mürekkep kullanılarak yazılmıştır. Altı ciltlik Mesnevî’nin 1 a, 1 b ve 2
a sayfaları ile her cildinin başlangıç ve bitiş sayfaları tezhiplenmiştir.
Mesnevî’nin kapaklarının hem dış hem de iç kısımları koyu kahverengi
deriyle kaplanmıştır. Cildin dış kapakları ve miklebi soğuk kalıp baskı tek‐
niğinde birbirinden farklı figürlü kompozisyonlarla süslenmiştir. Ön dış
kapağında içinde çok sayıda figürün bulunduğu bir orman manzarası, arka
dış kapağında Zümrüdüanka kuşu ve miklebinin dışında Vakvak Üslu‐
bunda bir süslemeye yer verilmiştir. Bu süslemelerin tamamı soğuk cilt
tekniğinde yapılmıştır. İç kapaklar ve miklebin içinde ise kat‘ı süsleme dik‐
kati çeker.
Ön ve arka dış kapaklar ile miklebin dış kısmı kısa kenarlarda birbirin‐
den farklı beş sıra, uzun kenarlarda ise dört sıra zencerekli cetvelle çerçeve‐
lenmiştir. Soğuk ve altın cetveller arasında yer alan zencerekler dıştan içe
doğru kısa kenarlarda üç sıra, uzun kenarlarda iki sıra soğuk sarmal S’ler
şeklindedir. Dördüncü sırada ince bir bordür şeklinde ele alınan geometrik
geçmeli zencerek altın cetveller arasındadır. En iç kısımda ise üçüncü sıra‐
daki zencerekli cetvel tekrar edilmiştir (Fotoğraf No: 7, Çizim No: 3).
9

A. Gölpınarlı eserin Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafından satın alınmış ve dergâha vakfedilmiş olabileceğini
belirtmektedir. Abdülbâkî Gölpınarlı, age., s. 169.
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Ön dış kapakta cetveller ve bordürlerin çerçevelediği dikdörtgen bö‐
lümde oldukça girift ve son derece hareketli bir orman manzarasına yer
verilmiştir. Sol alt köşede, üzerinde ince düz gövdeli bir selvi ağacı ve çalıla‐
rın da bulunduğu küçük bir tepecik üzerinde aslan‐tavşan mücadelesi sah‐
nesi görülmektedir (Fotoğraf No: 8, Çizim No: 4). Burada aslan hareket ha‐
linde ve sağ pençesini yukarıya kaldırıp tavşanı yakalamak üzere iken, tav‐
şan ise kaçarken ve arkasındaki aslana bakar vaziyette resmedilmiştir. Bu
sahnenin hemen üzerindeki küçük tepede de kaçmakta olan başka bir tav‐
şana rastlanmaktadır. Cildin sağ alt köşesinde, eğri gövdeli ve çiçek açmış
bir ağaç, ağacın üzerinde öten kuşlar, dibinde ise aslanla tavşanın mücade‐
lesini izleyen bir tilki bulunmaktadır. Bu bölümün üzerindeki üç bölümlü
tepenin sağında ince gövdeli ve beş yapraklı çiçekleri bulunan bir ağaç yer
almaktadır. Ağacın hemen altında koşar vaziyette biri dişi diğeri erkek iki
ceylan ve dallarında iki kuş resmedilmiştir. Tepenin orta bölümünde uzun
boylu iki adet söğüt ağacı, sol tarafta ise bir Vakvak Ağacı10 yer almaktadır.
Uzun ve ince bir gövdeye sahip olan bu fantastik ağacın gövdesinde yukarı
doğru tırmanan iki maymun figürüne ve dallarının uç kısımlarında insan ve
farklı türden hayvanların başlarına rastlanmaktadır. Bu hayvanlar kuş, tav‐
şan, aslan, ceylan, gergedan, at, eşek ve maymun gibi figürlerin başlarıdır.
Ağaçtaki tek insan başında ise çekik gözler ve bir taç bulunmaktadır. Vak‐
vak Ağacı’nın dibindeki otların arasında kıvrılarak ilerleyen bir yılan, yine
aynı ağacın sol yanındaki tepede yatar vaziyette duran, başını arkaya çe‐
virmiş ve ağzı açık halde bulunan bir pars (leopar) görülmektedir. Cildin en
üst bölümünde büyükçe bir dağ dikkati çeker. Dağın sol yanında başını ve
gövdesinin bir bölümünü görebildiğimiz bir ayı bulunmaktadır. Başı sol
tarafa dönük olan ayının ağzı açık halde ve dili görünmektedir. Dağın sağ
tarafında ise eğri gövdeli bir ağaç ve kanatlarını açmış uçar vaziyette bir kaz
figürüne yer verilmiştir. Bu bölümde yüzeyde boş yer kalmayacak şekilde
aralara düğümlenmiş bulutlar, çiçekler ve yapraklar yerleştirilmiştir (Fotoğ‐
raf No: 9, Çizim No: 4).
Cildin arka dış kapağının ortasına uçar vaziyette bir Zümrüdüanka ku‐
şu yerleştirilmiştir. Kuşun kıvrımlar yapan kuyruğu oldukça geniş bir alanı
kaplarken, kenarlara düğüm yapan bulut motifleri yerleştirilmiş ve adeta
boş yer bırakılmamıştır (Fotoğraf No: 10, Çizim No: 5). Bu bölümün etrafı

10

13. yüzyıldan itibaren Anadolu mimarisinde yaygın bir şekilde görülen ve ayrıca kitap, seramik, maden, cam, ahşap,
kumaş ve halı gibi birçok sanat dalında karşımıza çıkan Vakvak Ağacı, dallarında insan ve hayvan başları bulunan efsanevi bir ağaçtır. Vakvak Ağacı’yla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Turgay Yazar, “Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Bezemesinde Vakvak Üslubu”, Bilig, Sayı 42, Ankara Yaz 2007, s.1-33. Ayrıca Vakvak Ağacı’nı tezhip, minyatür ve cilt sanatındaki örnekleri bakımından ele alan bir araştırma için bkz. Oya Atila, “Vakvak Üslûbu”, III. Uluslararası Güzel Sanatlar
Bilimsel Araştırma Günleri / 08-10 Nisan 2016, Sivas 2016, s.850-864.
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kıvrım dalların taşıdığı hatayiler ve yapraklarla süslenmiş bir bordürle dört
taraftan çevrelenmektedir. Bordürün üst kısmındaki dikdörtgen alanda
sülüs hattıyla kabartma tekniğinde “İlles‐sultanü’l ‘azam alime bihi ilm‐i
baniye gablehü’l‐hay … hatuniye?”, alt kısmındaki dikdörtgen alanda “Min
külli feccin amîk11. Fe külü ileyhi anâku’l emâl min külli beledi sahîk?” ya‐
zılmıştır.
Cildin sırt kısmı süslemesizdir.
Sertabın etrafı uzun kenarlarda birer sıra altın cetvel arasında bulunan
üç sıra soğuk cetvelle, kısa kenarlarda ise soğuk cetveller arasında bulunan
sarmal zencerekli cetvelle çevrelenmiştir. Bu bölümün ortasında muhakkak
hattıyla kabartma tekniğinde “Tâ kıyâmet … sûret‐i vey tâ kıyâmet bûy‐i
ma‘na neşinevî cân‐ı câvidân eğer hay‐ı behan mesnevî‐yi ma‘nevî‐yi mef‐
levî?” yazılmıştır. Yazıların zeminleri iğne perdahlıdır.
Miklep kapaklarda olduğu gibi zencerekli cetvellerle çerçevelenmiştir.
Burada büyük bölümü silinmekle birlikte altın cetvellerin arasında mavi
cetveller görülmektedir. Vakvak Üslubu’nda süslenen miklebin ortasında
münhanilerden oluşan bir motif bulunmakta, bu motifin iki yanında uzanan
kıvrım dalların üzerinde beline kadar olan vücudu resmedilmiş iki insan
figürü yer almaktadır. Miklebin iki ucunda uçar vaziyette birer kaz figürü,
diğer kıvrım dalların uçlarında ise çok sayıda değişik hayvan başı ve beş
yapraklı çiçek bulunmaktadır (Fotoğraf No: 13, Çizim No: 6). Dış kapaklar
ve miklebin süslemelerinin tamamının zemini iğne perdahlıdır.
Cildin iç kapakları ve miklebinin iç kısmı zencerekli cetvellerle çerçeve‐
lenerek kat‘ı tekniğinde birbirinden farklı kompozisyonlarla süslenmiştir.
Ön ve arka iç kapakların kısa kenarları birbirinden farklı beş sıra, uzun ke‐
narları ise dört sıra zencerekli cetvelle çerçevelenmiştir. Altın ve mavi renkli
cetveller arasında yer alan zencerekler dış kapaktakilerle hemen hemen
aynıdır. Ancak burada üzerlerine altın sürülmüştür.
Ön iç kapağın ortasında uçlarına salbekler eklenmiş dilimli ve oval bi‐
çimli bir şemse bulunmaktadır. Kat‘ı tekniğindeki şemse ve salbekler kah‐
verengi derinin kesilerek mavi renkli zemin üzerine yapıştırılmasıyla oluş‐
turulmuştur. ¼ simetrili şemse yüzeyi dört büyük, dört küçük palmet şek‐
lindeki paftalara ayrılmış, bu palmetlerin de uçlarına üç dilimli birer palmet
yerleştirilerek üzerleri altınla boyanmıştır. Buradaki büyük palmetlerin içi
beş dilimli hatayilerle, küçük palmetlerin içi ise altınla boyanmış üç dilimli
hatayilerle süslenmiştir. Paftanın dışında kalan boşluklar kıvrım dalların
taşıdığı yapraklar ve hatayilerle bezenmiştir. Şemsenin etrafı altınla dört sıra
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Hac Sûresi 27. Ayet. Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, Ankara Tarihsiz, s. 334.
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tahrirlenmiş, dilimlerin aralarına artı (+) şeklinde ve üzerlerine düğümlen‐
miş altın tığlar çekilmiştir. Salbekler beş dilimli palmet şeklinde düzenlen‐
miş ve yüzeyi altınla boyanan rumilerle süslenmiştir. Salbeklerin etrafı altın‐
la tahrirlenmiş, uç kısmlarına da palmet motifi yerleştirilmiştir. Köşebentler
küçük aletlerle sekiz kademeli düğüm şeklinde yapılmış ve üzeri altınla
boyanmıştır. Dilimlerin araları artı (+) şeklinde altın tığlarla süslenmiştir
(Fotoğraf No: 11).
Cildin arka iç kapağında da ön iç kapakta olduğu gibi kat‘ı tekniğinde
yapılmış salbekli bir şemse görülmektedir. Ancak dilimli ve oval biçimli bu
şemsenin yüzeyi diğerinden farklı olarak girift bir şekilde kıvrım dalların
taşıdığı rumi, palmet ve lotus motifleriyle süslenmiştir. Şemsenin etrafı al‐
tınla tahrirlenmiş, dilimlerin aralarına artı (+) şeklinde ve üzerlerine düğüm‐
lenmiş altın tığlar çekilmiştir. Şemsenin uçlarına beş dilimli palmet şeklinde
düzenlenen ve yüzeyi rumilerle süslenen salbekler yerleştirilmiştir. Süsle‐
melerin üzeri altınla boyanmıştır. Köşebentler küçük aletlerle yedi kademeli
düğüm şeklinde yapılmış ve üzeri altınla boyanmıştır. Dilimlerin arasına
artı (+) şeklinde altın tığlar çekilmiştir (Fotoğraf No: 12). Her iki iç kapağın
uzun ve kısa kenarlarının ortalarında üç kademeli düğüm şeklinde üçgen
biçimli süslemeler mevcuttur. Bunların kenarları altınla tığlanmıştır.
Cildin sertabının iç kısmı soğuk, altın ve mavi cetvellerle çerçevelenmiş‐
tir. Mavi cetvellerin arasında altına boyanmış ince bir sarmal zencerek, tam
ortada ise altına boyanmış daha kalın bir sarmal zencerek mevcuttur.
Miklebin içi kıvrım dalların taşıdığı rumi, palmet ve hatayi motifleriyle
kat‘ı tekniğinde bezenmiştir. Motifler kahverengi, zemin ise mavidir. Palmet
ve rumi motiflerinin üzeri altınla boyanmıştır (Fotoğraf No: 14).
Tarihlendirme ve Geçirdiği Onarımlar: Mesnevî 311 b sayfasındaki ke‐
tebe kaydına göre Kâtip Hasan ibn Muhammed tarafından 1 Receb 876/14
Aralık 1471 tarihinde yazılmıştır. Kitabın ön dış kapağında içinde hayvan
mücadelesi sahnelerinin de bulunduğu bir orman manzarasına yer verilmiş‐
tir. Arka dış kapağında Zümrüdüanka tasvir edilirken, miklebin dış kıs‐
mında Vakvak Ağacı görülmektedir. Kapakların iç kısmında ise kat‘ı tekni‐
ğinde yapılmış salbekli şemseler ve küçük aletlerle yapılmış düğümlü‐
geçmeli köşebentler görülmektedir. Kullanılan motifler ve bu motiflerin
kapaklara işleniş teknikleri incelendiğinde, cildin eserin yazımıyla aynı ta‐
rihte yapıldığını söylemek mümkündür. Eserin muhtelif sayfalarında “Hazâ
mimmâ vakafehu. El‐vezîrü’l‐a‘zam Ali Baba. ibn el‐Hac Muhammed Ağa
Afallâhü anhümâ, sene 1120 (1708‐09)” yazan daire formlu dört satırlık bir
mühür bulunmaktadır.
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Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde 1981 envanter numarasına kayıtlı
olan Emir Hüsrev Dehlevi Dîvânı12’nın dış kapaklarındaki oval biçimli şem‐
selerin yüzeyinde karşılıklı iki Zümrüdüanka kuşu betimlenmiştir. Kat‘ı
tekniğinde süslenen iç kapaklarında ise geyik figürlerine yer verilmiştir.
Bahsi geçen eserin ketebe kaydı bulunmadığından tarihi bilinmemekle bir‐
likte, süsleme özelliklerinden dolayı 15. yüzyılda Timurlu Dönemi’nde He‐
rat’ta hazırlandığı belirtilmektedir13. Konumuz olan Mesnevî’nin ketebe
kaydında yazıldığı yer bildirilmemiştir. Bu sebeple kesin bir şey söylemek
mümkün olmasa da, cildinin Emir Hüsrev Dehlevi Dîvânı’yla olan benzer‐
liklerinden yola çıkarak eserin Dîvân’la aynı çevrede üretildiği ya da bu
çevrede yetişen sanatkârlar tarafından Osmanlı ülkesinde üretilmiş olabile‐
ceği ihtimaller arasındadır. Ancak Vakvak Ağacı’nın Anadolu’da yaygın bir
biçimde kullanıldığına bakılırsa14 ve cildin ön dış kapağı ile miklebinin dı‐
şında da Vakvak Ağacı’nın işlendiği göz önüne alınırsa, cildin Anadolu’da
yapıldığı da ileri sürülebilir.
Genel olarak sağlam durumdaki ciltte hafif yıpranmalar mevcuttur. Ba‐
zı kısımlarında küçük miktarda deri kayıpları, kurt yenikleri ve aşınmadan
kaynaklı renk değişimleri gözlenmektedir.
3. Mecmû‘a
Kütüphanenin 139 envanter numarasına kayıtlı olan Mecmû‘a isimli
Farsça yazma, 24,7 x 16,3 cm. ölçülerinde olup, 102 varaktır. 1 b sayfası tez‐
hiplenen eser talik hattıyla, iki sütun halinde, siyah mürekkep kullanılarak
yazılmıştır. Ayrıca eserin sayfalarının kenarlarında hamiş yazılmıştır15.
Mecmû‘a’nın dış kapakları bordo, iç kapakları kahverengi deridendir.
Bu eserde figürlü süsleme her iki kapağın ve miklebin dış kısmında şemse‐
lerde görülmektedir. Cildin ön ve arka dış kısımları ile miklebinin dış kısmı
soğuk cetveller arasında yer alan altına boyanmış sarmal zencerekle çerçe‐
velenmiştir. Kısa ve uzun kenarların ortalarına düğüm motifleri yapılmış ve
kenarlarına tığlar çekilmiştir.
Cildin her iki kapağı ve miklebinde bulunan soğuk kalıp baskı tekni‐
ğinde yapılmış şemseler dilimli ve oval biçimli olup, mülemma tekniğinde
süslenmiştir. Şemselerin yüzeyinde manzara içinde yer alan figürlü kompo‐
zisyon dikey eksende yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 15, Çizim No: 7, 8).
Şemselerin en alt bölümünde dallar üzerinde açmış çiçekler ve yapraklar,
ortalarda ve üst kısımlarda çeşitli köklü bitkiler ve çiçekler, en üst bölümde
12
13
14
15

Dîvân hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Anonim, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul 2002, s. 215.
Anonim, age., s. 216.
Turgay Yazar, agm., s. 23.
Eserin katalog bilgileri için bkz. Abdülbâkî Gölpınarlı, age., s. 196.
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ise çiçekler ve küçük bir bulut motifine yer verilmiştir. Kapaklardaki şemse‐
lerin tam ortasına ise koşar vaziyette birer ceylan figürü yerleştirilmiştir
(Fotoğraf No: 15, 16). Ceylanların baş kısımları kapakların zemine sürtün‐
mesi sebebiyle biraz bozulmuştur. Miklepte bulunan yarım şemsede ise
farklı olarak uçarken resmedilmiş bir kuş figürü görülmektedir (Fotoğraf
No: 17). Şemselerin tamamının etrafı altınla tahrirlenerek, dilimlerin üzeri
düğümlenmiş soğuk tığlarla süslenmiştir. Şemselerin uçlarındaki salbekler
üç dilimli palmet şeklinde olup, iki nokta şeklindeki bir ortabağla şemseye
bağlanmıştır. Etrafı altınla tahrirlenerek dilimlerin aralarına soğuk tığlar
çekilmiştir. Köşebentler küçük aletle yapılmış sekiz kademeli düğüm şek‐
lindedir. Dış kısmı altınla tahrirlenmiş, dilimlerin üzerleri soğuk tığlarla
bezenmiştir.
Cildin sırt ve sertap kısmı süslemesizdir.
Kapakların iç kısmı kahverengi deriyle kaplanarak kat‘ı tekniğinde süs‐
lenmiştir. Cildin her iki kapağının iç kısmı dıştan altın ve soğuk cetveller
arasında yer alan, üzeri altına boyanmış sarmal bir zencerekle çerçevelen‐
miştir. Uzun ve kısa kenarların ortaları aletle yapılmış düğüm motifleriyle
süslenerek kenarlarına soğuk tığlar çekilmiştir. Kapakların ortalarında ise
dikey eksenlerdeki uçları yedi, yatay eksenlerdeki uçları beş dilimli palmet
şeklinde düzenlenen haçvari birer şemse bulunmaktadır. Rumi motiflerin‐
den oluşan bir kompozisyonla süslenen şemselerin zemini mavi renklidir.
Etrafı bir sıra altın, bir sıra soğuk cetvelle tahrirlenen şemselerin dilimlerinin
üzeri düğümlenmiş soğuk tığlarla süslenmiştir (Fotoğraf No: 18, 19). Kapak‐
ların dışında bulunan salbeklerle aynı olan iç kapaktaki salbekler soğuk
tarzdadır. Üç dilimli palmet şeklinde aletle yapılan salbeklerin dilim arala‐
rına soğuk tığlar çekilmiştir. Köşebentlerde yine aletle soğuk tarzda yapıl‐
mış olup, altı kademeli düğüm şeklindedir. Kenarlarında soğuk tığlar gö‐
rülmektedir.
Sertabın iç kısmı da dışta olduğu gibi süslemesizdir.
Miklebin iç kısmında kapakların içindeki süslemenin ½’si uygulanmış‐
tır (Fotoğraf No: 19).
Tarihlendirme ve Geçirdiği Onarımlar: Mecmû‘a’nın ketebe kaydı
yoktur. Bu sebeple tarihi, yazıldığı yer ve hattatı bilinmemektedir. Dış ka‐
paklarının şemselerinde bulunan figürlü bezeme ve iç kapaklarında kat‘ı
tekniğinde yapılmış haçvari formlu şemseler cildin 15. yüzyılın 2. yarısında
yapıldığını düşündürmektedir. Eserin muhtelif sayfalarında Mehmed Said
Hemdem Çelebi’nin ve Dergâh Kütüphanesi’nin vakıf mühürleri bulun‐
maktadır.
Genel olarak sağlam durumdaki cildin dış kapaklarında hafif yıpranma‐
lar ve aşınmadan kaynaklı renk değişimleri gözlenmektedir. İç kapaklarda‐
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ki şemselerde ise rumi motiflerinin bir kısmının dökülerek bozulduğu gö‐
rülmektedir. Sertabın üst kısmında deri kayıpları bulunmaktadır.
II. DEĞERLENDİRME
Malzeme, Renk ve Teknik
İncelenen eserlerde kapakların ve mikleplerin hem dış hem iç kısımları
deriyle kaplanmıştır. 119 envanter numaralı Dîvân’ın dış kapakları siyah, iç
kapakları bordo, 2857 envanter numaralı Mesnevî’nin kapaklarının hem dış
hem de iç kısımları koyu kahverengi, 139 envanter numaralı Mecmû‘a’nın
dış kapakları bordo, iç kapakları kahverengi deriden yapılmıştır.
Ciltlerin tekniğine bakıldığında 119 envanter numaralı Dîvân ve 2857
envanter numaralı Mesnevî’nin kapaklarının ve mikleplerinin dış kısımları
soğuk cilt tekniğindedir. İlk eserde şemse, salbekler ve köşebentlerde uygu‐
lanan bu yöntem, ikinci eserde diğerlerinden farklı olarak kapaklardaki tüm
yüzeyi kaplamaktadır. 139 envanter numaralı Mecmû‘a’nın cildinin dış
kısımları ise mülemma tekniğinde süslenmiştir. Burada mülemma tekniği
cildin şemseleri ve salbekleri üzerinde görülmektedir. Cildin köşebentleri
ise soğuk geçmelerle yapılmıştır. Bahsi geçen bu üç eserin kapaklarının içi
ise 15. yüzyılda sıkça karşılaştığımız kat‘ı16 tekniğinde bezenmiştir. Derinin
kesilmesiyle elde edilen bir teknik olduğundan kat‘ı bezeme çabuk bozul‐
maktadır. Bu yüzden kapakların ve miklebin iç kısmında daha sık uygulan‐
dığı gözlenmektedir. İncelenen ciltlerde iç kapaklardaki bezemelerin tama‐
mı mavi renkli zemin üzerine ve şemseli bir tasarımla yapılmıştır (Fotoğraf
No: 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19). Mikleplerde ise 2857 envanter numaralı Mes‐
nevî’nin miklebinin tüm yüzeyi kat‘ı tekniğinde süslenmiştir. Bu iç kapak
süslemeleri genel olarak sağlam olmakla birlikte 119 envanter numaralı
Dîvân’ın ön kapağındaki kat‘ı süsleme tamamen dökülmüştür. 139 envanter
numaralı Mecmû‘a’nın şemselerinde de yer yer dökülmeler görülmektedir.
Süsleme
Çalışmamızda figürlü bezemeye sahip olan üç adet cilt tanıtılmıştır.
Eserlerin ketebe kayıtlarından anlaşıldığı üzere 119 envanter numaralı
Dîvân 1461, 2857 envanter numaralı Mesnevî 1471 tarihlidir. 139 envanter
numaralı Mecmû‘a’nın ketebe kaydı bulunmadığından kesin tarihi bilin‐
memekle birlikte, süsleme özelliklerinden dolayı 15. yüzyılın ikinci yarısına
atfedilebilir. Bu üç eserin cildinde bulunan figürlü süslemelerin tamamı
kapakların dış kısmındadır. 119 envanter numaralı Dîvân’ın ön dış kapak

16

Kat‘ı tekniğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Gülbün Mesara, Türk Sanatında İnce Kâğıt Oymacılığı (Katı’), Ankara 1998.
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şemsesinde (Fotoğraf No: 3, Çizim No: 1, 2) ve 139 envanter numaralı
Mecmû‘a’nın ön ve arka dış kapakları ile miklep şemselerinde (Fotoğraf No:
15, Çizim No: 7, 8) figürlü süslemeler görülmektedir. 2857 envanter numa‐
ralı Mesnevî’nin cildinde ise figürlü süslemeler her iki dış kapak ve miklep‐
te (Fotoğraf No: 7, 8, 9, 10, Çizim No: 3, 4, 5, 6) tüm yüzeyi kaplayacak bi‐
çimde yer almaktadır. Ciltlerin dış kapakları ve mikleplerinin dışındaki
figürlerin tamamı ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde işlenmiştir.
119 envanter numaralı Dîvân’ın ön ve arka dış kapağında bulunan şem‐
selerin formu aynıdır ancak yüzeylerindeki kompozisyonlar birbirinden
farklıdır. Ön kapak şemsesinde bir ağacın iki yanında koşar vaziyette tasvir
edilmiş iki ceylan figürü, arka kapak şemsesinde ise hasır örgü görülmekte‐
dir.
2857 envanter numaralı Mesnevî’nin cildinde de bir önceki ciltte olduğu
gibi kapakların süslemeleri birbirinden farklı tasarlanmıştır. Cildin ön dış
kapağının tamamını kaplayan bir orman manzarası dikkati çeker. Bu man‐
zara içinde aslan ve tavşan mücadelesi, tilki, ceylan, leopar, yılan, ayı, kaz
gibi birçok hayvanın otururken ya da hareket halindeki halleri tasvir edil‐
miştir. Ayrıca çok çeşitli hayvanların başlarına sahip bir Vakvak Ağacı ve
ağaca tırmanır haldeki iki maymunda tasvir edilenler arasındadır (Fotoğraf
No: 9, Çizim No: 4). Çok zengin ve ayrıntılı bir biçimde resmedilen bu or‐
man manzarasındaki figürleri ikonografik açıdan kısaca değerlendirmek
gerekirse; Türk Sanatında daha çok Budizm’le birlikte ortaya çıkan, İslami‐
yet’ten önce ve sonra güç, kuvvet ve taht sembolü olan aslan17 burada bir av
sahnesinde avcı olarak görülmektedir. Aynı sahnede ve bu sahnenin hemen
üzerinde av hayvanı olarak yer alan tavşan ise oniki hayvanlı Türk takvi‐
minde yıl simgelerinden biri olup, İslamiyet’ten sonra bolluk, kurnazlık ve
şansın sembolü olmuştur18. Yalancılığın, hilekârlığın, korkaklığın ve kurnaz‐
lığın simgesi olan tilki19 bu mücadele sahnesini izlerken resmedilmiştir.
Budist mitolojisinde daha çok Buda ile ilişkilendirilen Geyik, Müslüman
Türklerde tarikatlarla ilgili menkıbelerde yer almış20, nazara karşı koruyucu
bir unsur olarak ta görülmüştür21. Burada erkek ve dişisine yer verilen cey‐
lanları geyik ikonografisi içinde değerlendirmek mümkündür. Cildin önem‐
li bir bölümünde Vakvak Ağacı’na yer verilmiştir. Fantastik bir ağaç olan ve
Turgay Yazar’ın belirttiğine göre “Konuşan Ağaç” olarak ta nitelendirilen

17
18
19
20

21

Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul 2010, s. 157-158.
Yaşar Çoruhlu, age., s. 178-179.
Yaşar Çoruhlu, age., s. 180.
Geyik figürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Mülayim, Türk Sanatında İkonografik Dönüşümler Değişimin
Tanıkları, İstanbul 2015, s.181-204.
Yaşar Çoruhlu, age., s. 164.
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Vakvak Ağacı, Firdevsî’nin Şehnâme’sinde Büyük İskender’in hayat
hikâyesinin anlatıldığı bölümde geçmekte ve ağaç İskender’le konuşmakta‐
dır22. Bu konuşma metinlerde anlatıldığı gibi bazı yazmaların minyatürleri‐
ne de yansımıştır23. Araştırmacılar kıvrım dallar üzerinde bulunan figürler
ya da figür başlarından oluşan bu bezemenin bir üslup olarak değerlendi‐
rilmesi gerektiğini tarihi kaynaklara dayanarak belirtmektedirler24. Bu üslu‐
bun mimari, ahşap, maden, cam, dokuma, kitap vb. türden birçok farklı
malzemenin üzerine uygulanmış örnekleri bulunmaktadır25. Ancak cilt
sanatında Vakvak Üslubu’ndaki bezemelerle nadiren karşılaşılmaktadır. Ele
aldığımız ciltte bu üslup bir ağacın dallarının ucuna yerleştirilen insan ve
hayvan başları şeklindedir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Fatih
3887 numaralı Ali Şir Nevaî’nin Dîvân‐ı Garaibü’s‐Sıgar adlı eserinin kapak‐
ları da Vakvak Üslubu’nda kıvrım dallar üzerine yerleştirilmiş figür başla‐
rıyla süslenmiştir26. İncelediğimiz Mesnevî’nin cildinde bulunan Vakvak
Ağacı’nın hemen altındaki yılan figürü oniki hayvanlı Türk takvimindeki
yıl simgelerinden biridir27. Yine aynı takvimin yıl simgelerinden biri olan
maymunun Türk sanatında çok sık rastlanmayan bir figür olduğu, daha çok
Hint mitolojisinde görüldüğü ve Budist mitolojide Buda’nın Buda olmadan
önce büründüğü kişiliklerden biri olduğu belirtilir28. Cildin sol üst bölü‐
münde görülen ayı figürü İslamiyetten önce orman tanrısı ya da orman
ruhunun simgesi olarak tasvir edilirken, İslamiyetten sonra kaba kuvvetin,
aptallığın ve kötü insanın sembolü olmuştur29. Cildin sağ üst bölümünde
görülen kaz figürünün ise erkekliğin, evliliğin ve başarının sembolü olduğu
belirtilmektedir30. Eserin arka dış kapağında Türk Sanatında, özellikle İsla‐
miyet’in kabulünden sonra, edebiyatta ve tasavvufta31 kendini aramanın
sembolü olarak karşımıza çıkan Zümrüanka kuşu tasvir edilmiştir (Fotoğraf
No: 10, Çizim No: 5). Yaşar Çoruhlu “Anka ya da Zümrüdüanka’nın İran
kaynaklı Simurg, Hint mitolojisindeki Garuda ve Mısır mitolojisindeki Pho‐
enix’le alakasının olduğunu ve Türklerin millî sembollerinden kartal, Kara‐
Kuş, Tuğrul gibi yırtıcı ve avcı kuşlarla ilişkisinin olabileceğinin ileri sürül‐
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

Turgay Yazar, agm., s.13.
1330’lu yıllara ait “Büyük Moğol Şehnamesi” ve 15. yüzyıla ait bir “Şehname”de görülmektedir. Turgay Yazar, agm.,
s.15-16. Minyatürlerde karşımıza çıkan başka Vakvak Ağacı tasvirleri için ayrıca bkz. Oya Atila, agm., s. 854-856.
Turgay Yazar, agm., s. 23; Oya Atila, agm., s. 853.
Bu örnekler için bkz. Turgay Yazar, agm., s. 1-33; Oya Atila, agm., s. 850-864.
Mine Esiner Özen, agm., s. 33-34.
Yaşar Çoruhlu, age., 181.
Yaşar Çoruhlu, age., 177-178.
Yaşar Çoruhlu, age., 160-161.
Yaşar Çoruhlu, age., s. 175.
Firdevsî’nin Şehnâme’sinde ve Feridüddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr adlı eserinde bahsi geçen Sîmurg’un Hümâ, Anka,
Zümrüdüanka ve Phoenix’le benzer ikonografik anlamlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul 1995, s. 21-27.
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düğünü” belirtmektedir32. Miklebin dış kısmı ise yine Vakvak Üslubu’nun
bulunduğu bir bezemeye sahiptir (Fotoğraf No: 13, Çizim No: 6).
139 envanter numaralı Mecmû‘a’nın dış kapaklarındaki şemseler aynı
tasarıma sahiptir. Çiçekler ve çeşitli bitkilerle bezenen şemselerin ortasına
hareket halindeki birer ceylan figürü yerleştirilmiştir (Fotoğraf No: 15, 16,
Çizim No: 7, 8). Miklebin yarım şemsesinde ise uçan bir kuş figürü görül‐
mektedir (Fotoğraf No: 17). Eserlerdeki mevcut figürlerin neredeyse tamamı
hareket halinde olup, oldukça canlı bir görünüm sergilerler. Ayrıca tüm
ciltlerde ceylan figürüne yer verilmesi dikkati çeken bir unsurdur.
Ele aldığımız eserlerde figürlü süslemenin yanı sıra geometrik süsleme,
bitkisel süsleme ve yazı da görülmektedir. 119 envanter numaralı Dîvân’ın
figürlü süslemeleri ön kapağının dış kısmına şemse içine yerleştirilirken,
arka kapağının dış kısmında farklı olarak şemsenin tüm yüzeyi hasır örgü
şeklinde geometrik bir tasarımla bezenmiştir (Fotoğraf No: 4, Çizim No: 1).
Ayrıca bu eserin miklebi ve sertabı da geometrik süslemelidir.
Bitkisel süsleme olarak ciltlerin üzerinde genellikle hayvanların içinde
yaşadıkları tabiat ortamının yansıtıldığı görülmektedir. Çeşitli bitkiler, çi‐
çekler, ağaçlar ve hatta gökyüzündeki bulutlar resmedilmiştir. 119 envanter
numaralı cildin iç kapak şemselerinde hatayilerden oluşan bir kompozisyon
yer alırken (Fotoğraf No: 5, 6), 2857 envanter numaralı eserin iç kapaklarının
şemseleri ve miklebi rumi, palmet ve hatayilerle süslenmiştir (Fotoğraf No:
11, 12, 14). Aynı şekilde 139 envanter numaralı cildin iç kapak ve miklep
şemselerinde rumi ve palmetlerden oluşan bir bezeme görülmektedir (Fo‐
toğraf No: 18, 19).
Yazının görüldüğü tek eser 2857 envanter numaralı Mesnevî’dir. Cildin
arka kapağında, figürlü süslemenin alt ve üst kısmında bulunan kabartma
tekniğindeki sülüs hattıyla yazılmış yazılar düz satır düzenindedir (Fotoğ‐
raf No: 7). Ayrıca sertabında ise muhakkak hattıyla kabartma tekniğinde
yazılmış yazılar görülmektedir. Yazıların zeminleri iğne perdahlıdır. Arka
kapakta yer alan ve henüz gelişim evresindeki sülüs yazı yeterince olgun‐
laşmamıştır. Sertap üzerindeki muhakkak yazı ise dönemi gereği sülüse
oranla daha iyi yazılmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmayla “Mevlâna Müzesi Müzelik Yazma Eserler Kütüphane‐
si”nde bulunan Dîvân, Mesnevî ve Mecmû‘a isimli üç yazma eserin figürlü
süslemeye sahip ciltleri incelenmiştir. Eserlerin üçünün de edebi türlerden

32

Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında …, s.15; Yaşar Çoruhlu, age., s. 151.

192 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 10/20

oluşması cilt sanatında figürlü süslemenin dini içerikli kitaplardan ziyade
edebi türlerde kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca bu durum diğer kü‐
tüphanelerin koleksiyonlarında yer alan figürlü ciltler içinde büyük ölçüde
geçerlidir33.
15. yüzyıla ait olan bu üç eserin ciltleri hemen her dönemde en çok kul‐
lanılan renkler olan kahverengi, siyah ve bordo renkli derilerle kaplanmıştır.
Dış kapaklarda iki eserde soğuk cilt, birinde mülemma, iç kapaklarda ise
tamamında kat‘ı tekniği görülmektedir. Ele alınan ciltlerde Selçuklu ve Bey‐
likler dönemi ciltlerinde olduğu gibi ön ve arka kapakların birbirinden farklı
tasarlandığı ya da aynı formdaki şemselerin iç kısımlarının farklı kompozis‐
yonlarla süslendiği gözlenmektedir. Doğal ortamlarında resmedilen figürle‐
rin son derece gerçekçi, canlı ve hareketli oldukları dikkati çeker. Cildin
birinde ise fantastik bir ağaca yer verilmiştir. Bu eserlerin tamamının, mal‐
zeme, renk, teknik ve süsleme kompozisyonları bakımından değerlendiril‐
diğinde, 15. yüzyılın estetik anlayışını ve üslup özelliklerini yansıttığı söyle‐
nebilir.
Günümüze kadar yapılan araştırmalar içinde figürlü bezemeye sahip
ciltler hususunda ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır. Henüz yazma eser
kütüphanelerinin tüm koleksiyonları yeterince taranmadığından elimize
ulaşan figürlü cilt sayısı da son derece azdır. Eserlerin ketebe kayıtlarında
yer bilgisine rastlanmaması da ayrı bir sorundur. Bu sebeple ciltlerin nerede
yapıldığı belirlenememektedir. Ancak yapılacak yeni araştırmalarla farklı
koleksiyonlardaki figürlü ciltlerin ortaya çıkarılması ve cilt sanatında figürlü
süslemenin dönemsel özelliklerinin tam olarak ortaya konulması gerekmek‐
tedir. Böylece taşınabilir kültür varlığı olan kitapların ciltlerindeki bezeme
üslubu hakkında daha belirgin fikirler ortaya konabilir. Yaptığımız bu ça‐
lışmayla, cilt sanatı araştırmalarında az karşılaştığımız figürlü ciltler tanıtıla‐
rak bu alana katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

33

Anonim, age., s. 215; Yıldıray Özbek, age., s.121, 156; Fatma Zehra Oral, agt., 61; Fazilet Dülger, agt., s. 52.
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