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TÜRK SANATI 

                 Türk sanatı; 18yy. itibaren belirginleşmeye başlayan 
batılılaşma hareketlerinin sonucunda bir sonraki yüzyılda batı 
sanatının seyrine girmiştir. 

               Türkler Anadolu’ya hakim olduklarında batı kültür ve 
sanatının en erken dönemlerinden kalma ürünlerini tanıma 
fırsatını buldular ancak Türkler batıya karşı üstün oldukları 
sürece onlardan kültürel yada sanatsal anlamda yararlanma 
ihtiyacı duymadılar.Böylece 19 yy. değin geleneksel sanat 
anlayışlarını sürdürdüler. 

               Geleneksel sanat anlayışının resimdeki yansıması 
minyatürdür. 



MİNYATÜR NEDİR? 

     Minyatür; 
çoğunlukla 
elyazması 

kitaplarda, metnin 
anlaşılmasını 

kolaylaştırmak ve 
konuyu 

zenginleştirmek 
amacıyla yapılan 

küçük boyutlu 
resimlere verilen 

isimdir.  Nigari-Kanuni Sultan Süleyman-
1558-Topkapı Sarayı Müzesi  



MINYATÜRÜN ÖZELLIKLERI NELERDIR? 

     Minyatürde canlı renkler 
kullanılır. Resimde derinlik 
yoktur, öndeki ve arkadaki 

kişiler aynı büyüklükte 
gösterilir. İnsanlar ve nesneler 

yakınlık ve uzaklık belirtecek 
biçimde, perspektifsel olarak 

boyutlandırılamaz. Işık ve gölge 
yoktur. Minyatürlerde renklerin 
parlaklığı ve canlılığı çok dikkat 

çekicidir. Süs olma özelliğinin 
yanında renk kullanımı gibi 

kuralı yoktur. 

Matrakçı Nasuh-İstanbul ve Galata betimlemesi-
1533 



TÜRK MİNYATÜRÜ-I 
         İslam sanatçısı, islam felsefesine 

uygun olan şematik bir anlatımı 
tercih etmiş ve bunu minyatür 

sanatında yorumlamıştır. Üstelik 
islam dünyası matbaaya birkaç 

yüzyıl ilgisiz kalmıştır. Dolayısıyla 
elyazmalarının üretimi artarak 

devam etmiştir. 
 

            Türk minyatürü, daha başından 
beri gerçekçi eğilimiyle dikkat çeker, 

ancak genel hatlarıyla İslam 
minyatür geleneğine bağlıdır. 

Türklerin bu sanata tarih boyunca 
vermiş olduğu önemi ortaya koyar. 

Ancak sağlam ve tutarlı bir çizgi 
izleyebilmek için Fatih Sultan 
Mehmet dönemini beklemek 

gerekecektir.  
   Sinan-II. Mehmet Portresi-29x27-1475-                        

Topkapı Sarayı Müzesi  



FATIH DÖNEMI 
       İstanbul’un fethi sadece Türkler 

için değil,dünya için önemli bir 
olaydır.Osmanlı,başkenti İstanbul 

olan güçlü bir imparatorluktur ve bu 
tarihten itibaren gelişme sürecine 

girecek olan ‘minyatür’ 
imparatorluk sanatıdır. 

          Sultan,  batıdan ve doğudan 
saraya birçok sanatçı ve bilim 

adamı çağırır ve sultanın portresini 
çalışırlar. 

   Böylece bu dönemde Osmanlı 
minyatüründe portre geleneğinin 

temelleri de atılmış olur. II. Mehmet Portresi-27x19-1480-Topkapı 
Sarayı Müzesi  



II.BAYEZİD VE I.SELİM DÖNEMLERİ 

     Bu dönemde Fatih döneminde yoğunlaşan batı etkisi 
azalmaya başlamış ve portrelerin yerini yeniden 

elyazmalarının sayfalarını süsleyen minyatürler almıştır. 

A.Feridun-Sultan II.Selim 
Avusturya  



KANUNİ DÖNEMİ 

 Bu dönemde Osmanlı minyatürü kişiliğini 
bulur.Doğuda ve batıda fethedilen 

topraklardaki sanatçılar Osmanlı’ya 
gelirler ve Osmanlı sanatçıları bu 
sanatçılardan etkilenir. Nevai'nin 

1530-31 tarihli Hamse'sinin 
minyatürlerinde Avrupa, Pers ve 

Osmanlı gelenekleri kaynaşmıştır. 
 Osmanlı tarihiyle ilgili tasvirler bu 

dönemde olgunlaşmış, realizm büyük 
bir sadeliğe ulaşmıştır. Bu dönemde 

minyatürün en önemli konusu Osmanlı 
tarihidir. Osmanlı sultanlarının tarihini, 

dönemlerinin toplumsal ve sosyal 
olaylarını anlatan şahnameler yüzlerce 

minyatür içeriyordu. 
 

Ali Şir Nevai-Hüsrev ile Şirin-31,1*19,7-Freer 
Gallery of Art-Shiraz,İran 



KLASIK DÖNEM 

          Bu dönemdeki elyazmalarında portre ve sultanların tahta çıkışı, atış ve av 
yiğitlikleri, bedeni kuvvet, cesaret, felsefe, dönemin en önemli olayları ve ölümü gibi 

konuları işleyen sahneler yer alır. 

Nigari-Barbaros Hayrettin Paşa 
Portresi-26x20-1580-Topkapı Sarayı 

Müzesi  

Hz.Muhammed'in Manastır 
Ziyareti-20x17-1595-Topkapı 

Sarayı Müzesi  



GEÇ-KLASIK DÖNEM  

        Bu dönemde sahnelerde birkaç büyük figürün yer alması, yumuşak hatlar ve güçlü renklerin 
vurgulanması genel özelliklerdir. Genellikle geç-klasik dönem tarihi konulu minyatürlerinde 

divan toplantıları, şehzadelerle konuşan sultanlar, elyazması üzerinde çalışan yazar ve 
ressamlar dönemin gözde konularıdır. Klasik dönemin doğal toprak renkleri yerini mor ve 

koyu kırmızının parlak tonlarına bırakır.  
 

III.Murat Han’ın portresi 



17. YÜZYıL  

 Tarihi konulu resimler azalarak da olsa 
17.yüzyılın ortasına kadar yapılmaya devam 

etti. Öte yandan 17.yüzyılın başından itibaren 
albüm yapımı ve bununla beraber tek figürler 
ve ayrı portreler önem kazandı. Klasik ve geç-

klasik dönem minyatürleriyle olan en çarpıcı 
farklılaşma minyatürlerin ebatlarındadır. 

Falname'nin 36 minyatürü yaklaşık 36X48 cm. 
ebadındadır. Bunlar, renkli, kalın fırçalarla 

boyanmış ve dekoratif detayların önem 
kazandığı minyatürlerdir. 

Nadiri-Gazenferağa Medresesi-
1620-Divan'dan Topkapı Saray 

Müzesi  



TÜRK MINYATÜRÜ - II  

18 yy.: 
18.yüzyıl Osmanlı resmi, III. Ahmet (1703-1730) Edirne Sarayı'nı terk edip İstanbul'a geri döndükten sonra (1718) 

başlar ve Lale Devri'nin (1718-30) sonuna kadar sürer. Bu dönem resmi, geçmiş gelenekle bağları 
koparmamış da olsa yaklaşım olarak yenidir. Bunun nedeni Avrupa ile olan yakın kültürel ilişkilerdir. 

 Figürler büyük ölçülüdür ve her sahnede büyük yer kaplarlar. Arka plan ve kuruluş detaylı gösterilmez. Böylece 
dikkat figürlere çekilir. Figürler akılcı gölgeleme ve kıyafetin ele alınış şekliyle üç boyutlu gibidirler. 

 

Abdullah Buhari-Banyo yapan 
kadın-16x10-1741-Topkapı 

Sarayı Müzesi  

Levni-Sultan'n Muhafızlar 
Okmeydanı'na Girerken-

Surname'den-32x20-1720-
Topkapı Saray Mzesi  



MINYATÜR SANATı NASıL SON BULMUŞTUR? 

         19 yy.Minyatürlü el yazmalarının son derece masraflı 
bir iş olması, giderek ekonomik zorluğa sürüklenen 
Osmanlıda bu sanatın görkemini kaybetmesini 
beraberinde getirir. Aynı sıralarda Osmanlının batıya olan 
ilgisi artmakta ve ülkeye sürekli artan sayıda batılı 
sanatçı girmektedir. Bu durum batılı anlamda resim 
sanatına ve tekniğine duyulan ilginin artmasına neden 
olmuştur. Böylece gelişim süreci yeni bir aşamaya gelen 
minyatür sanatı, değişen koşullar nedeniyle bu aşamayı 
gerçekleştirme imkanı bulamamış ve yerli sanatçıların 
Avrupa resmine temellenen yeni sanat biçimine 
yönelmesiyle son bulmuştur. 
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