TÜRK MINYATÜR SANATINDA CENNET'
BAHATT~~N YAMAN**
Giri~~
Dinlerin birço~unda ölüm sonras~nda ikinci hayat söz konusudur. Ki~i
öldükten sonra ya da her ~eyin yok olmas~~ anlam~na gelen k~yametten sonra ikinci bir hayat ba~layacakt~ r. Bu hayatta, dünyada iken iyi i~ler yapanlar
rahat edecek, kötü i~ler yapanlar ise s~k~nt~da olacakt~r. ~slam kültürüne
göre de k~yametten sonra ikinci bir hayat olacak ve iyi insanlar yeni ya~amlar~n~~ cennette geçireceklerdir. ~slam toplumlar~n~n cennet tasavvuru ile
ilgili bilgileri içeren çok say~da eser mevcuttur. Ancak insanlar~ n cennetle
ilgili ayr~nt~lar~~ anlay~~~biçimini en güzel resimlerde görmek mümkündür.
Nakka~~her ne kadar cennetle ilgili resmini yaparken ilgili yazman~ n metnini göz önüne alsa da, kendi zihninde olu~an cennet biçimini de resme
yans~tmas~~ do~ald~r. Ayr~ca inceledi~imiz resimler, yap~ld~~~~dönemde bir
anlamda görsel medya arac~~ olmas~~ nedeniyle toplumun cennetle ilgili
tasavvurlar~n~ n biçimlenmesine de katk~da bulunmu~tur. Bu ba~lamda
çal~~mam~z özellikle 16. ve 17. yüzy~l ~slam toplumunun genel anlamda
cennet tasavvurunun tespitine yönelik ara~t~rmad~r.
Cennet kavram~, sözlükte "ba~, bahçe ve bostan", "gölgeli ve s~k a~açlar~~
bar~nd~ran ba~, bahçe", "hurma a~açlar~n bulundu~u bahçe", "hurma ve
üzüm a~açlar~n~n bulundu~u mekân", "dal ve yapraklarm~ n s~kl~~~~sebebiyle t~pk~~ bir örtü gibi zemini örterek gölgeleyen meyveli ve meyvesiz a~açlar"' gibi anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamlarmdan yola ç~k~ld~~~nda
cennetin ye~illi~i ön plana ç~kmaktad~r.
Cennet, Kur'an-t Kerim'de yüz k~rk be~~yerde geçmektedir. Be~~yerde
»
Adem'in
cenneti', yirmi iki yerde dünyada mevcut herhangi bir bahçe anlam~ ndaki cennet, yüz on sekiz yerde ise ahirette müminlere vaat edilen
Makale ile ilgili katk~lar~ ndan dolay~~ hocam Prof Dr. Serpil BA~C:Pya te~ekkürü borç
bilirim.
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I Ömer KARA, Kur'an'da Metafizik Bir Alem: Cennet, Istanbul, 2002, Ra~bet Yay~ nlar~, s. 61.
Kur'f~n-~~Kerim, Bakara, 2/35; Al-af, 7/19, 22, 27; Tâhâ, 20/117, 121.
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cennet' ifade edilmektedir. Cennet kelimesi ~slam kültüründe iki anlamda
kullan~lm~~t~r. Birinci olarak müminlerin k~yamet sonras~nda mükafat olarak girecekleri, hiçbir gözün görmedi~i hiçbir kula~~n duymad~~~~ve hiçbir
kalbin hissetmedi~i nimetlerin bulundu~u yerdir. ~kinci anlamda ise ilk
insan Adem ile e~i Havva'n~n ilk olarak konulduklar~~mekand~ r4.
~slam kültüründe cennet ve cehennemin varl~~~~ve yeri konusunda çe~itli
tart~~malar yap~lm~~t~r. Bir k~s~m bilgin Adem'in cenneti ve Hz. Muhammed'in Mi'râc'da cennet ve cehennemi gördü~üne dair rivayetleri delil
göstererek cennetin ~u anda mevcut oldu~unu ileri sürmü~lerdir5.
~slam sanat~n~n de~i~ik alanlar~nda cenneti hat~rlatan bezemeleri, süslemeleri görmek mümkündür'. ~slam resim sanat~ n~n ilk örneklerinde cennet ile ilgili tasvirlere rastlanmaktad~r. Ancak bu ilk örnekler daha çok tarih
çerçevesinde ele ahnmaktad~r. ~slam kültüründe geçen cennet ile ~slam
resim sanat~nda mevcut olan cennet betimlemelerini dört grupta ele almak
mümkündür. Bu tasvirlere konu bak~m~ndan farkl~~ metinlerin yazma
nashalar~nda rastlamaktay~z.
I. ~lk ~nsan Hz. Adem'in Yaratil~styla ~lgili Yazmalardald Cennet
Tasvirleri
Farkl~~anlat~mlara rastlanmakla birlikte bir çok kültürde Hz. Adem'in
ilk olarak Cennet'te yarat~ld~~~, yasak a~açtan yemesi nedeniyle buradan
ç~kar~ld~~~~inanc~~bulunmaktad~r. Tevrat'a göre Allah yeri ve gö~ü yaratt~ktan sonra topraktan Adem'i yaratt~~ ve burnuna hayat nefesini üfledi. Rab,
~arka do~ru Aden'de bir bahçe yaratarak Adem'i oraya koydu. "Bahçenin
ortas~nda hayat a~ac~n~, ve iyilik ve kötülük a~ac~n~~yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ~rmak ç~kt~" Allah Adem'e iyilik ve kötülük a~ac~ndan
yemesini yasaklad~~ve yedi~i takdirde ölece~ini bildirdi. Daha sonra Allah
Adem'in kaburga kemiklerinden birini al~p bir kad~n yaratarak Adem'e
getirdi. ~kisi de ç~plakt~~ve utançlar~~yoktu. Bütün k~r hayvanlar~n~ n en hilekar~~ olan y~lan kad~na bahçedeki a~açlar~n meyvelerinin yenilip yenilemeyece~i hakk~nda sordu. Kad~n bahçedeki a~açlar~n meyvelerini yiyebileceklerini, ancak ortadaki a~aç için Allah'~n yasaldamas~~ oldu~unu, yedikleri

Kur'ân-i Kerim, Bakara, 2/265, 266; En'am, 6/99, 141; Nuh, 71/12.
KARA, a.g.e., s. 63-64.
5 KARA, a.g.e., s. 73-76; Galip TÜRCAN, Kur'an Ahiret inanc~, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yarmlanmami~~Doktora Tezi), Isparta 2002. s. 24-256.
6 Konu ile ilgili geni~~bilgi için bkz: Sheila S. BLAIR and Jonalhan M. BLOOM, Images of
Paradise in Islamic Art, Hood Museum of Art, Texas, 1991.
4
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takdirde ölecelderini bildirdi. Bunun üzerine y~lan "Katiyen ölmezsiniz; çünkü
Allah bilir ki, ondan yedi~iniz gün, o vakit gözleriniz aç~lacak ve iyiyi ve kötüyü
bilerek Allah gibi olacaks~n~z." Kad~n a~ac~n meyvesinden ald~~ yedi ve kocas~na da yedirdi. ~kisinin de gözleri aç~ld~. Ç~plak olduklar~ n~~ anlad~kla~-~nda
incir yapraklar~n~~ dikip kendilerine önlükler yapt~lar. Bu olaydan sonra
Allah y~lan~, Adem'i ve Adem'in Havva olarak isimlendi~-di~i kad~n~~ çe~itli
~ekilde cezaland~raca~~n~~ bildirdi. Onlar~~ Aden bahçesinden ç~kard~'. Hz.
Adem ile Havva'n~n yarat~l~~~~ve cennetten ç~kar~l~~~~olay~n~n, H~ristiyan
kültüründe, Michelangelo'nun da aralar~nda bulundu~u bir çok sanatkar
taraf~ndan resimlendi~i görülmektedir'.
Kur'an-~~Kerim'de Hz. Adem'in yarat~l~~~~ ~u ~ekilde anlat~lmaktad~r: Allah Adem'i yarat~r ve meleklere Adem'e secde etmelerini emreder. Iblis
hariç di~er melelder Adem'e secde eder. Daha sonra Allah Adem'e ~u
tenbihte bulunur: "Ey Adem! E~in ve sen cennete yerle~in, orada kolayl~kla iste~iniz zaman her yerde cennet nimetlerinde yeyin; sadece ~u a~aca yakla~may~n. E~er
bu a~açtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olusunuz."
~eytan oradan ikisinin de aya~~n~~ kayd~ rtt~, onlar~~ bulunduklar~~ yerden
ç~kar~lmas~na sebep oldu. Bunun üzerine Allah onlara "Bir k~sm~n~z di~erine
dü~man olarak ininiz, sizin için yeryüzünde bar~nak ve belli bir zamana dek ya~amak vard~r." der'.
Hz. Adem'in konuldu~u cennetin, ahirette iyilerin kalaca~~~ebedIlik
yurdu olup olmad~~~~konusunda tart~~malar vard~r. ~slam bilginlerinin bir
k~sm~, burada kastedilen cennetin yeryüzünde bahçelik bir yer oldu~unu
ileri sürerken, bir k~sm~~ da Hz. Muhammed'e Mi'rac s~ras~nda cennetin
gösterildi~ini ileri sürerek, Hz. Adem'in konuldu~u cennet'in gökyüzünde
bir yerlerde oldu~unu iddia etmi~lerdir").
Bu gruba giren cennet resimlerini meleklerin Hz. Adem'e secdesi,
Adem-Havva'n~n yasak a~açtan yemeleri, Adem-Havva'n~n cennetten
kovulmas~~ gibi konular~~ canland~rd~~~n~~ görmek mümkündür. Timur'un
o~lu ~ahruh'un Herat'ta kurdu~u nakka~hanede 1420-30 y~l~nda tamamla7 Kitab-~~Mukaddes, Tekvin, Rab 2/1-25, Bal~~3/1-24.
° Örnekler için bkz. Sevgi GÜRTUNA, "Italya'da Rönesans Resminde Adem ve I Iavva Betimlemeleri", Sanatsal Mozaik, Y11:2, S. 8, ~stanbul, 1997, s. 46-52 (Makaleyi gönderen
Müke~Tem KÜROM'e te~ekkür ederim.)
" Kur'ân-~~Kerim, Bakara Suresi, 2/30-36.
'° Hz. Adem'in ya~ad~~~~cennette ilgili tart~~ malar için l~kz. KARA, a.g.e., s. 66-78; Süleyman Hayri BOLAY, "Adem", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklepodisi, c. I, s. 360-361, ~stanbul
1988
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nan, peygamberleri ve ilk dönem ~slam tarihini içeren Haf~z-~~Ebru'nun
yazd~~~~ Külliyât-~~Tarih adl~~resimli çal~~mada cennette meleklerin Adem'e
secdesi yer almaktad~r". Hz. "Adem'e secde etmeyen ~eytan'~n da canland~nld~~~~resimde cennet ya~l~~bir a~aç, küçük bir göl ve Hz. Mem'in taht~~ile
dikkat çekmektedir (Resim 1).
Hz. Adem ve Havva'n~n cennet hayadar~ndaki önemli olaylardan biri
olan yasak meyveyi yemeleri, ~lhanl~~devrinin önemli eserlerinden biri
olan, el-Btruni'nin (973-1051) yazm~~~oldu~u El-~isarü'l-Bakiye an'il Kurani'l
Hediye (Geçen As~rlardan Kalan Eserler) adl~~eserinin 1307-8 y~llar~nda
Tebriz'de haz~rlanan, bugün Edinburg Üniversite Kitapl~~~nda bulunan
resimli nüshas~nda (no. 161) betimlenmi~tir". Tasvir konusundaki hassasiyeti bilinen ~slam kültüründe, Hz. Adem ve Havva'n~n ç~plak olarak resmedilmesi bak~m~ndan önemlidir. ~eytan~n ihtiyar ~eklinde canland~r~ld~~~~
sahnede cennet, meyveli a~açlar~~ve gölü ile dikkat çekmektedir (Resim 2).
Hz. Adem ve Havva'n~n cennetteki hayatlar~~ve cennetten kovulmalann~~
konu alan resimlere 16. yüzy~la tarihlenen birçok tasvirli nüshas~~bulunan
K~sâs-~~Enbiyâ yazmalar~nda s~kça rasdanmaktad~r. Resimlerde dikkati çeken husus, tavus ku~u ile y~lan~n, baz~~resimlerde ejderha= bir arada betimlenmesidir. Hz Muhammed'e atfedilen bir rivayete göre, Adem cennetten ç~kar~ld~~~nda kendisiyle birlikte tavus ve y~lan da ç~kar~ld~". Bir ba~ka
rivayette y~lan~n daha önce güzel görünümlü, dört ayakl~~bir hayvan oldu~u
ancak ~eytan~n cennete girmesine yard~mc~~olmas~~nedeniyle ayaklar~n~n
yok edildi~i yer almaktad~r". Rivayet göz önüne al~nd~~~nda ejderhan~n
plan~n önceki hali, yani ayakl~~halinin betimlenmi~~~ekli olmas~~muhtemeldir. 14. yüzy~la ait bir K~sas-t Enbiyâ metninde de yukar~daki rivayet uygun
bir anlat~m vard~r. Metinde ~eytan~n tavus ku~unu kand~rarak ve onun
boynuna binerek cennete girdi~i belirtilmektedir".
K~sas-t Enbiyâ yazmalar~ndaki Hz. Adem cenneti ile ilgili sahneler bazen
k~rsal alanda bazen de kapal~~mekanda canland~r~lm~~t~r. Metni Deyduzâmi
" Güner ~ NAL, Türk Minyatür Sanat~~(Ba~lang~c~ndan Osmanl~lara Kadar), Ankara, Atatürk
Kültür Merkezi, 1995, s. 119; David Talbot R10E, Islamic Art, Lundon, 1996, Thames And
Iludson, s. 218.
12 ~NAL, a.g. e., s. 63; R10E, a.g.e., s. 115-116.
" Ebu Belu- b. Furck (ii. 407h) Mü~kilia-Hadfs Fi Beydnihi, Tahkik: Musa Muhammed Ali,
Beyrut, 1985, Alimül-Kütüb,
*
s. 51.
14 Ebu Bekr b. Furek, a.g.e., s. 51.
'5 ~smet CEM~LO~LU, 14. Yüzy~l K~sas-1 Enbiyd Nitshas~~Üzerinde Sentaks incelemesi, Ankara,
1994, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay~nlar~, s.129.
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taraf~ndan yaz~lan', Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B. 250'ye kay~tl~~
nüshada yer alan sahnede Hz. Adem ve Havva, kö~k yan~nda, ye~illikler
aras~nda, yapraklardan olu~an k~yafetleriyle, ejder, y~lan, tavus ku~u gibi
figürlerle betimlenirken (Resim 3), yine ayn~~ kütüphanedeki H. 1226'ya
kay~tl~, metni Ni~âburrye ait olan' nüshan~ n, vr. 8b'deki örne~inde ise Hz.
Adem düzgün k~yafetleriyle, taht~~ ve tac~yla kapal~~ mekanda resmedilmi~tir. Resim Adem için cennette kö~k oldu~unu dü~ündürmektedir (Resim 4).
Hz. Adem'in cennetindeki yasak a~ac~ n cinsi ile ilgili Kur'an-~~Kerim ve
Tevrat'ta herhangi bir ayr~nt~~bulunmamaktad~r. Kuran-~~ Kerim'de geçen
"~u a~aca yakla~may~n!" ifadesinde geçen a~aç hakk~nda ~bn Kesir, tefsirinde ~u aç~klamalar yer verir: ~bn Abbas'a ve baz~~ sahabelere göre o üzüm
a~ac~d~ r. Yahudiler bunun Hanzala; Ebu Celil Karpuzu oldu~unu iddia
etmektedirler. Bir rivayette "siimbür' s olarak belirtilirken19, ba~ka bir rivayette bu~day, bir ba~ka rivayette ise zeytin olarak geçmektedir. Muhammed
b. ~shak'a atfedilen bir rivayette bu bitkinin bu~day oldu~u, yaln~z cennetteki bu~day~n tanelerinin s~~~r böbre~i büyüklü~ünde, kaymaktan daha
yumu~ak ve baldan daha tatl~~ oldu~u yer almaktad~r. Bir di~er rivayette ise
bunun hurma a~ac~~oldu~u belirtilmektedir. Yine bir rivayete göre Hz.
Adem ve Havva'ya yasaklanan a~ac~ n meyvelerini, melekle~- ölümsüzlük
amac~yla yerdi. Ayr~ca üzüm, incir a~ac~~ oldu~unu söyleyenler de vard~r".
Ayr~ca H~ristiyanlardan gelen anlat~ mlara göre yasak meyve ile kad~n ve
erkek aras~daki cinsel temas~n ifade edildi~i, H~ristiyanl~ktaki ruhbaniyet
yani din adamlar~n~ n evlenmemesinin, evlenmemenin ibadet olarak görülmesinin bu olayla ba~lant~l~~oldu~u rivayetleri de vard~r'.
K~sâs-~~ Enbiyâ metinlerinde bunun çok budakl~, bu~day~~ sütten ak, baldan tatl~~ve ku~~yumurtas~~ kadar olan "bu~day a~ac~" oldu~u ifade edilmektedir. Havva iki adet al~p birini Adem'e yedirmi~tir". Bu~day~ n da betimlendi~i resimler, 16. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ve 17. yüzy~l~n ba~~na tarihlenen
Fainâmelerde yer almaktad~r. Resimli F~dnâmelerde genellikle Kur'an'da
Rachel MILSTEIN-Karin RÜHRDANZ-Barbara SCHM1TZ, Stories of the Prophets
Illustrated Manusci~pts of Qisas al-Anbiya, Mazda Publisher, 1999, California, s. 206.
MILSTEIN, a.g.e., s. 211.
18 Sümbül, Arapça sözlüklerde hem ~bul hem ba~ak anlam~ na gelmektedir.
19 ~bn-i Kesir (Ebu'l-Fidâ ~smail ~bn Kesir el-Kure~l el D~me~ kl ö. 774 h.), TeftirulKur"cinil-Azint, Beyrut 1966, c. I, s. 137.
"~ l~n Kesir, a.g.e., e. 1, s. 138.
2 ' Elmal~% M. Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Ne~riyat l~tyy, c. I, s. 323.
22
CEM~ LO~LU, a.g.e., s.130.
Belleten C.L.XXII, 10
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ad~~ geçen peygamberlerin ve onlar~n karakterleriyle ilgili bir olay~n, mucizelerinin ya da kahramanl~klar~n~ n tasviri bulunurken, resmin kar~~~sayfas~ndaki metinde bu resmi açan ki~inin fal~~yer almaktad~r. Topkap~~Saray~~
Müzesi Kütüphanesi H. 1702 numaraya kay~tl~~Farsça Falname'deld resmin
ba~~nda Kur'ân-~~Kerim'de yer alan "Ey Adem! Sen ve e~in cennette oturun"23 ifadesi bulunmaktad~r. Resimde tavus ku~u, ejderha= yan~nda, sa~~
alt kö~ede bu~day ba~aklar~~da betimlenmi~tir (Resim 5). H. 1703 numaral~~ Türkçe Falnâme'deki örnekte ise adeta Hz. Adem ve Havva'n~n cennetten
ç~kar~l~~~~resmedilmi~tir. Arka planda y~lan, tavus ku~u ve melek figürlerine
kar~~l~k, ön planda Hz. Adem ve elinde bir demet bu~day ba~a~~~ta~~yan
Havva, cenneti terk ediyor izlenimi uyand~rmaktad~r (Resim 6). Her iki
Falnâme'de ba~aklar~n yer almas~~ressamlar~n~n yasak meyveyi bu~day olarak dü~ündüklerini göstermektedir.
Bu gruba giren cennet resimlerinin, Fuzuli'nin (1480-1556) yazm~~~oldu~u özellikle ~ii çevrelerde ilgi gören ve Kerbela olay~n~n anlat~ld~~~~
Haclikatü's-Süedli yazmalar~nda da yer ald~~~~görülmektedir. Kitap halindeki
resimli nüshalar~n yan~s~ra, çe~idi müze ve özel koleksiyonlarda yaprak
halinde olan tasvirlere de rastlanmaktad~r. Haclikatü's-Süedâ yazmalar~nda
ilk tasvirin konusu genellikle Hz. Adem ile Havva'n~n cennetten kovulmas~d~r. Özellikle 16. yüzy~l sonu ile 17. yüzy~l ba~~nda Osmanl~~ döneminde
Ba~dat'ta üretilen Hadikatü's-Süedâ yazmalar~ndaki Cennet betimlemelerinde, K~sas-~~Enbiya yazmalar~ndaki yer alan ejderha, y~lan, tavus ku~u gibi
imgeler yer almaktad~r'.
II. Hz. Muhammed'in Mi~rac~~~le ilgili Yaz~nalardaki Cennet Betimleri
~slam kültürüne göre mi'râc, Hz. Peygamber'in Allah ile do~rudan görü~tü~ü mucizeyi bir olayd~r. Kur'ân-~~Kerim' de "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir k~sm~n~~gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek k~ld~~m~z Mescid-i Aksd'ya götüren Allah noksan s~fatlardan münezzehtir."'. ~eklinde geçen Mi'rac olay~, Hz.Muhammed'e atfedilen rivayetlerde geni~çe anlat~lmaktad~r. Bu rivayetlerin birinde Hz. Muhammed'in,

Kur'~ln-t Kerim, Bakara, 2/35.
Geni~~bilgi için bkz. Rachel MILSTEIN, Miniature Paint~ng in the Ottoman Bagh~la~l U.S.A.,
1990, Costa Mesa: Mazda Publishers, s. 100-105; Metin AND, Minyatürlerle Osmanl~-~sleim
Mitologyast, ~stanbul, 1998, Akbank Yay~nlar~, s. 372.
25
Kur'ân-t Kerim, ~sra, 17/1.
23
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Mi'rac esnas~ nda içinde inciden kubbelerin bulundu~u misk kokulu topra~~yla cennete kat~ld~~~ ' yer almaktad~r.
Nas~l gerçekle~ti~i hususunda tart~~ malar olmakla birlikte", hadis' ve
tefsir' kitaplar~nda ayr~nt~l~~bir ~ekilde anlat~lan ~sra ve Mi'rac olay~~ k~saca
~u ~ekilde gerçekle~mi~tir: Hz. Muhammed'e bir gece Cebrail uyku ile uyan~kl~k aras~nda gelir ve merkepten büyük kat~ rdan küçük Burak isimli bir
binekle O'nu Beytü'l-Makdis'e götürür. Hz. Peygamber burada iki rekat
namaz lular ve daha sonra göklere do~ru yükselir. Her gök katman~nda
farkl~~bir peygamberle kar~~la~~ r. Yedi kat semadan sonra Sidre-i Müntehâ
denilen yere gelir. Burada Allah'tan vahiy al~r. Daha sonra Cennet ve Cehennem'i de gören Hz. Muhammed, Burak'la Mekke'ye döner'.
~slam sanat~ nda da, en çok resimlenen konular~n ba~~nda Mi'rac sahnesi
gelmektedir. Bilinen en eski Mi'rac tasviri, Câmiu't-Teveirih'in resimleri aras~ nda (Edinburg Üniversite Kitapl~~~, No: 20, 55a) yer almaktad~r. Bu tasvirde Hz. Peygamber'in Burak üzerinde ve melekler e~li~inde yapt~~~~gök
yolculu~u sahnelenmi~tir. Mi'rac olay~~ bütünüyle ilk kez Mo~ollar döneminde Ahmed Musa'ya atfedilen Miracniimei de resimlenmi~tir. 14. yüzy~l
ba~~na tarihlenen bu resimli Miracnâmeinin metni günümüze kadar gelmemi~ tir. Metinsiz resimler muhtemelen 951 h./1544 y~l~nda haz~rlanan bir
albümde (Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, H. 2154) toplanm~~ur. Bu
tasvirlerde, geni~~ve dolgun çehreli Adem gözlü insan tipleri Uygur Fresklerindeki insan çehrelerine benzemekte olup albümde Mi'rac'la ilgili dokuz
resim bulunmaktad~r'l.
" Müslim b. Haccac EL-KU~EYR~~( h. 206-261), el-Ciimiu's-Sahfh, Kitabü'l-~ mân 263,
(Tercüme Mehmet Sofuo~lu), ~stanbul, 1967, Irfan Yay~nevi, c. I, s. 226.
27 Konuyla ilgili geni~~bilgi ve tart~~ malar için bkz. Muhammed HAM~ DULLAH, islam
Peygamberi, Çev. Salih TU~, ~stanbul, 1990, Irfan Yay~nevi, c. I, s. 129-148.
28 Sahih-i Bv,l~a~l Muhtasar~, Tecrfd-i Sarfh Terciimesi ve ~erhi, Trc. Ahmet Naim, Ankara,
1978, Ba~bakanl~k Bas., V. Bask~, c. II, s. 273-280; Sahih-i Müslim Tercümesi, KitAbü'l-~ mân,
Trc. Mehmet SOFUO~LU, ~stanbul, 1970, Ahmet Said Matbaas~ , c. I, s. 225-226.
YAZIR, a.g.e., c. V, s. 3142-3153; Mehmet VEHBI, Hüllisatül-Beydn ft Tefsfril-Kur'~ln, ~stanbul, 1968, Üçdal Yay~ nevi, c. VIII, s. 2937-2941.
" Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Süleyman MOLLAIBRAHIMO~LU, Mi'rac Gerçe~i, Akbel Yay~nlar~, ~stanbul, 1991.
3 1 Richard ETTINGHAUSEN, "Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century"
XII Convegno Volta' Pro~nosso Daha Classe Di Scienze Moral Storiche e Filologiche, Tema: Oriente e
Occidente Nel Medioevo, Roma, 1957, Accademia Nazionale Dei Lincei, s. 360; Zeren TANIND1,
Siyer-i Nebi ~slam Tasvir Sanat~nda Hz. Muhammed'in Hayat~, byy, 1984, Hürriyet Vakf~~Yay~ nlar~~
s. Il; Güner ~ NAL, Türk Minyatür Sanata (Ba~lang~c~ndan Osmanldara Kadar), Ankara, 1995,
Atatürk Kültür Merkezi Yay~nlan, s. 88.
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Hz. Muhammed'in Mir'ac esnas~nda görmü~~oldu~u cennetle ilgili tasvirlerin en güzel örneklerini metniyle birlikte günümüze gelen, Timurlu
sultanla~-~ndan ~ahruh zaman~nda (1405-1447), Herat nak~~hanesinde
1436 y~l~nda kaleme al~nan ve resimlenen, oldukça zengin cennet ve cehennem ikonografyas~~ içeren" Uygur Türkçesiyle yaz~lm~~~olan Mi'racnâme
(Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) yazmas~nda görülmektedir. Do~u
Türkçesine ~air Mir Haydar taraf~ndan çevirisi yap~lan, Uygur yaz~s~yla
kaleme al~ nm~~~eserin hattat~~Mâlik Bah~Vdir". Mi'rac olay~n~n metindeki
bütün safhalarm~ n anlat~ld~~~~tasvi~-le~-de Hz. Muhammed'in yüz hatlar~ n~ n
ayr~nt~lar~~ belirtilmi~~olup kutsiyetin ifadesi için zaman zaman abart~l~~ haleler yap~lm~~t~ r.
Eserde cennetle ilgili dört resim bulunmaktad~r. Bunlardan ilki, resmin
üst k~sm~ndaki Arapça aç~ klamada da belirtildi~i gibi Hz. Muhammed'in
geli~inde kap~n~n aç~lmas~~ve onun cennet'e giri~ini (Mi'racnâme, BN, Turc.
190, vr. 47b) konu edinmektedir. Resimde beyaz, sar~~ ve muhtemelen ba~lang~çta gümü~~gri olup zamanla gümü~ün oksitlenerek siyaha dönü~mü~~
renginde olan nehir dikkat çekmektedir. Bunlar~n, Kur'ân'da da ifade edildi~i gibi' beyaz~n süt, sar~n~n bal nehirlerini, gümü~~g-rinin de su ya da
~araptan olu~an nehirleri sembolize etmesi muhtemeldir (Resim 7).
Bir di~er resmin aç~klamas~nda ise Hz. Muhammed'in cennetin ortas~nda bir grup huriyi gördü~ü, bu hurilerin bir k~sm~n~n "kürsü" üzerinde
oturdu~u, bir k~sm~n~n da birbirleriyle oynad~~~~~eklinde rivayete yer verilmektedir (Mi'râcnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 49a). Tasvi~-de, metinde de ifade edildi~i ne~eli bir bahar e~lencesi canland~r~lm~~t~ r
(Resim 8).
Cennet'le ilgili bir di~er tasvirde Hz. Muhammed'in Cuma günü hunileri develere ne~eyle binerken gördü~ü, seyir halinde iken birbirlerine
sevgi gösterisinde bulunduklar~~ ~eklindeki rivayet aktar~lmaktad~r.
(Mi'râcnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 49b) Di~er örnekte
oldu~u gibi bu tasvirde de bahar e~lencesi hakimdir. Hurilerin binek hayvan~~ olarak deve üzerinde betimlenmesi ile ilgili, 14. yüzy~la ait bir K~sas-~~
Enbiyâ metnindeki ~u rivayet ilginçtir: Allah Adem'i yaratt~ktan sonra ata
emretti ve Cebrail'in önünde durdu. Ata mücevherat i~lenmi~~eyer vuruldu.
ETFINGI1AUSEN , a.g.e., s. 360; TANINDI, a.g.e., s. 11.
33 Maria-Rose SEGUY, The Miraculous Journey of Mahomet, Miraj ISId~neh (Paris-BN, Turc
190), New York, 1977, s. 7-8.
34 Kuran-~~Kerim, Muhammed, 47/15.
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Adem'in duas~~ üzerine deve yarat~ld~~ ve Havva da bu deveye bindi. ~kisi
melekler e~li~inde cennetin kap~s~ na geldiler" (Resim 9).
Bir ba~ ka resimde, içinde bir grup hurinin bulundu~u büyük bir kö~k
tasvir edilmektedir. Resmin üzerinde yer alan rivayette, bu kö~kün kime ait
oldu~u soruldu~unda, hurilerin, Hz. Ömer'in oldu~unu söyledikleri aktar~lmaktad~r (Mi'racnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 51a) (Resim
10). Resimde, üst k~s~ mdaki rivayete uygun olarak, içinde birkaç hurinin
bulundu~u yap~~ canland~ r~lm~~t~r.
III. K~yamet Alameti Olarak Kabul Edilen Deccal'la ilgili Yazmalardaki
Cennet Resimleri
Di~er kültürlerde oldu~u gibi ~slam kültüründe de k~ yamet çok tart~~~lan, s~k s~ k gündeme gelen bir konudur. Çe~itli olaylar ve ~ah~slar k~yametin
habercisi ve yakla~t~~~n~ n alameti olarak dü~ünülmü~tür. Yeryüzünde Deccal'~n görülmesi k~ yametin habercisi say~ lan olaylardand~ r. Klasik kaynaklarda Deccal, "ahir zamanda ortaya ç~k~ p gösterece~i hâ~ikulade olaylar sayesinde
baz~~insanlar~~dalalete sürükleyece~ine inan~lan ki~i" ~eklinde tarif edilmektedir".
~slam kültüründe Deccal ile ilgili çok say~ da rivayete rastlanmaktad~r. Bu
rivayetlerin bir k~sm~ nda beraberinde su (ya da Cennet) ve ate~~(ya da Cehennemin) bulundu~u, asl~ nda suyun (Cennetinin) ate~~(Cehennem), ate~ inin (Cehenneminin) ise so~uk bir su (Cennet) oldu~u bildirilmektedir".
Bu gruba ait cennet resimleri Tercüme-i Miftâh-~~Cifr
nüshalar~ nda",
Deccal, meleklerin Deccal ordusuna sald~rmas~, Deccal'~n Hz. ~sa taraf~ nCEM~ LO~LU, a.g.e., s.129
'6 Kür~at DEM~ RC~ , "Deccal" Türkiye Diyanet Vakfi ~slâm Ansiklopedisi, ~ stanbul, Türkiye Diyanet Vakf~~ Yay~ nlar~, 1994, c. IX, s. 67.
37 Ebu Abdullah Muhammed b. ~smail BUFIAR~ , Es-Sahih (Sahih-i Buhari), ~stanbul,
1992,
Ça~r~~ Yay~ nlar~ , Fiten 26, VIII, s. 103; Ebu'l Huseyn Müslim el-I laccac MÜSLIM, es-Sahih,
~stanbul, 1992, Ça~r~~Yay~ nlar~ , Fiten 105-108, III, s. 2249-50; Süleyman b. E~as es-Sicistâni
EBU DAVUD, es-Sünen, ~stanbul, Ça~r~~Yay~ nlar~ , 1992, Melâhim 14, IV, s. 494; Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvini ~BN MACE, es-Sünen, ~stanbul, 1992, Ça~r~~ Yay~ nlar~,
Fiten 33, II, s. 1360.
Arapças~ n~ n kütüphanelerdeki ad~ n~ n Cifr el-Cân~i' olarak da kay~tl~~ oldu~u görülen ve
yazar~~ Abdurrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed El-Bistâmi (ö. 858/1454)'nin ed-Dürrü'lMunazzam fi S~rr~l-~smil-A'zam ~eklinde isimlendirdi~i eserin, Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi (Ba~dat 373), ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi (Nadir Eserler Bölümü, TY 6624) ve
Chester Beaity Kütüphanesinde (No: 444) olmak üzere toplam 3 tasvirli nüshas~~ bulunmaktad~ r. Geni~~bilgi için bkz. Bahattin YAMAN, Osmanl~~Resim Sanat~nda K~yamet Alametleris Tercüme-i Cifr el-Câmi ve Tasvirli Nüshalan, Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. (Yay~ mlanmam~~~
Doktora Tezi), Ankara, 2002.
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dan öldürülmesi gibi konularla birlikte görülmektedir. Deccal hakk~nda
geni~~aç~klamalar~ n yer ald~~~~metinde Deccal'~ n beraberindeki cennetle
ilgili ~u aç~ klamalara yer verilmi~ tir: Deccal ile giden Cennet ve ate~~vard~ r.
Deccal'in cenneti, çimeni ve sebzesi bol olan bir yer olup ate~i, duman
yani kara dut suretindedir. Gerçekte onun beraberinde cennet ve ate~~yoktur, Deccal sihirle kendisini böyle göstermektedir. Yan~nda Basra veya
Senam da~~~gibi y~~~lm~~~ekmek vard~r. Bu da~~gibi y~~~lm~~~ekmek onunla
birlikte her yere gider. Kendisine iman getirenlere bu ekmekten yedirirken iman getirrneyenleri de öldürür. Halka 'Ben rabbinizim' der. Bu Deccal kendisine inanmayan salih bir müslümana musallat olup inanmad~~~~
için onu öldürür ve Allah'~ n izniyle tekrar diriltir'. Resimle ilgili aç~klama
ise ~u ~ekildedir: "Burada Deccâl'in Horasan'dan ç~k~~~, Yahudilerin tabi
olmas~, iki yan~nda Cennet ve Cehennem ~ekli ve biri k~ll~~~eytan görünümlü, di~eri canavar suretinde olan iki casusu nak~~ve tasvir olunmu~tur"40.
Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi'nde yer alan nüshada, a~açlar aras~nda her iki taraf~ nda merdiven bulunan, alt~ ndan nehirler geçen kubbeli
küçük bir yap~~ bulunmaktad~ r. Buradaki cennet betimlemesi, Kur'an-t Kerim'deki "~nan~p iyi i~ler yapanlar~, cennette altlar~ndan ~rmaklar akan odalara
yerle~tiririz."4' ayetiyle örtü~ mektedir. Ayr~ ca nehirlefin sar~, beyaz, k~rm~z~~
gibi farkl~~ renklerde canland~r~ lmas~~ da yine Kur'ân'da ifade edilen" süt,
bal ve ~arap nehirlerini kar~~lamaktad~ r. Benzer kompozisyon ayn~~ nüshan~n Deccal'la ilgili di~er resimlerinde de yer almaktad~r (Resim 11-12).
Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, Ba~dat 373'ye kay~tl~~ Tercüme-i
Miftah-~~Cifr el-Câmi den kopya olarak çal~~~ ld~~~~saptanan, Dublin Chester
Beatty Library, 444'te bulunan Ed-Durru'l-Munazzam fi S~rr~'l-~smi'l-A'zam
adl~~ 1747 tarihli nüshada da ayn~~ sahne canland~r~lm~~~t~r. Ancak nüshadaki
di~er resimlerde de görülen figür çizimine kar~~~çekince, Deccal sahnelerinde de görülmektedir. Ba~dat 373 nüshas~ ndaki Deccal tasviri kopya
edilirken Deccal, e~e~i, casuslar~~ ve taraftarlar~~resmedilmezken, Deccal'~n
cenneti ve ate~ i canland~r~lm~~t~ r. Buradaki cennet betimi Topkap~~Saray~~
Müzesi Kütüphanesi nüshas~nda da görüldü~ü gibi a~açlar aras~ nda yüksek
bir yap~~olarak yer almaktad~ r (Resim 13).

" Tercüme-i Mifiah-~~Cifr el-Câmi, ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 6624, vr. 94a.
40
Tercüme-i Miftah-a Cifr el-Cân~i, ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 'EY 6624, vr. 971).
41 Kur'ân-~~Kerim, Ankebüt, 29/58.
Kur'ân-~~Kerim, Muhammed, 47/15.
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Tercüme-i Miftâh-~~Cifr el-Câmi'nin ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki nüshas~nda yer alan Deccal sahnelerinde cennet, iki taraf~nda selvi
a~ac~~olan kubbeli küçük bir bir yap~~~eklinde canland~r~lm~~t~r (Resim 14).
Deccal, Tercüme-i Miftâh-~~Cifr el-Câmi d~~~nda Ahvâl-z K~yâmet ve Fâlnâme
yazmalar~nda da resmedilmesine kar~~n cennetle birlikte canland~r~lmas~,
yaln~zca Tercüme-i Miftâh-~~Cifr el-Câmi nüshalar~nda görülmektedir. Bu
resimlerde cennetin kö~k, a~aç ve Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi
nüshas~nda ilave olarak nehir imgeleriyle canland~r~lm~~t~r. Deccal sahnelerindeki cennet betimi, genel kompozisyondaki sembolik anlam~~nedeniyle
daha az detay içermektedir.
IV. K~yamet Sonras~~Hayat~~Konu Alan Yazmalardaki Cennet
Betimlemeleri
Müminlerin k~yamet sonras~nda mükafat olarak girecekleri yer anlam~ndaki cennet ile ilgili Kur'an-t Kerim ve hadis kitaplar~nda ayr~nt~l~~ bilgilere rastlanmaktad~r. Kur'an-t Kerim'de cennetin ba~l~k bahçelik bir yer
oldu~undan, çe~itli a~aç ve meyvelerin bulundu~undan bahsedilmektedir".
Hurma, nar", kiraz, muz" Kur'an-~~ Kerim'in cennette bulundu~unu bildirdi~i
baz~lar~d~r. Ayr~ca a~açlar~n gölgelerine de vurgu
vard~r". Nehirler Kur'an'da bahsedilen cennetin fiziki özelliklerinden biridir: "Altlanndan ~rmaklar akan cennetler..."', "Rableri onlar~~altlanndan ~rmaklar akan na7m cennetlerine iletir."", "intim!) iyi i~ler yapanlar~, cennette altlanndan ~rmaklar akan odalara yerle~tirinz."" Kur'ân-~~Kerim cennette güzel meskenlerin', saraylarm" varl~~~ndan da bahsetmektedir. Bu konudaki ayetlerin baz~lar~~ ~öyledir: "Fakat Rablerinden korkanlar için üst üste yap~lm~~~odalar
vard~r. Odalar~n alt~ndan ~rmaklar akmaktacl~r."", "~nanzp iyi i~ler yapanlar~,
cennette altlar~ndan ~rmaklar akan odalara yerle~tirinz."" Kur'ân'da ayr~ca e~lerden bahsedilmektedir: "Onlar ve e~leri gölgelerde divanlara yaslanm~~lar-

Kur'etn-~~Kerim, Nebe, 78/32; Yasin, 36/57; Muhammed, 47/15; Saffat, 37/42.
Kur'ân-: Kerim, Rahman, 55/68.
45 Kur'ân-: Kerim, Vak~a, 56/28-29,30-32.
Kur'ân-: Kerim, Nisa, 4/57; Ra'd, 13/35; Vak~a, 56/30.
47 Kur'ân-~~ Kerim, Bakara, 2/25; Al-i ~ mran, 3/15, 136, 195.
45 Kur'ân-~~ Kerim, Yunus, 10/9.
Kur'ân-~~Kerim, Ankebüt, 29/58.
5° Kuriln-~~Kerim, Teybe, 9/72; Saf, 61/12.
Kur'ân-2 Kerim, Furkan, 25/10.
52 Kur'ân-~~Kerim, Zümer, 39/20.
Kur'ân-~~Kerim, Ankebüt, 29/58.
45
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d~r"". Hüriler, Kur'an'da cennette var oldu~u bahsedilen di~er bir imgedir. Hüri Arapcada genç, güzel, al~ml~, beyaz tenli, gözleri siyah kad~n anlam~ndad~r". Kur'an'da "Ayr~ca onlar~~iri ve siyah gözlü, beyaz tenli hurilerle
evlendirmi~izdir"', "~ri gözlü, beyaz tenli huriler. Sakl~~inciler
"Sakl~~
yumurtalar gibi bembeyaz huriler"" ~eklindeki ayetlerde hurilerin iri ve siyah
gözlü, beyaz tenli olduklar~na dair vurgu vard~r.
Türk minyatür sanat~nda k~yamet ve ölüm sonras~~ hayat~~ tasvirli olarak
anlatan yazma eserlerin ba~~nda hiç ~üphesiz Ahvâl-i K~yamet gelmektedir.
16. yüzy~l sonu ile 17. yüzy~l ba~lar~na tarihlendirilen', resimli iki nüsha
(Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi 139; Berlin-Staatsbibliothek, Ms.
Or. Oct. 1596) ve bugüne dört resimli yapra~~~ula~m~~~olan (PhiladelphiaFree Libra~y, Rare Book Department, Lewis Ms. O. T4-T7) eserde cennetten de bahsedilmektedir. Eserin metninde cennette bulunan Nâhiye
isimli tatl~~ bir rüzgar anlat~lmaktad~ r. Nurdan yarat~lan bu rüzgarla
müminlerin yüzlerinin nurland~~~, yapraklar~ n bir birine de~mesiyle
a~açlardan tesbihat duyuldu~u, cennette ne kadar kö~k varsa kap~lar~n~ n aç~ld~~~, hurilerin örtülerinin dalgaland~~~~ve güzel bir kokunun
yay~ld~~~~befirtilmektedir'.
Ahvâl-~~K~yâmet'in her üç nüshas~nda da yer alan cennet sahnelerinde ye~illik, kö~k ve al~ml~~kad~n görünümlü huriler bulunmaktad~r. Süleymaniye
nüshas~nda, bunlara ilave olarak nehir betimi yer al~r. Tasvirlerdeki canl~l~k, mevsim olarak bahar~~ hat~rlatmaktad~r. Süleymaniye ve Philadelphia
nüshas~~resimlerinde canland~r~lan kad~nlarla erkeklerin e~lencesi bir anlamda Kur'an-~~Kerim'de geçen "Haydi siz cennete girin. Siz ve e~le~iniz e~lendirileceksiniz."' "~man eden ve iyi i~ler yapanlar, onlar bir bahçede e~lendirilirler"'
ayetlerine telmihte bulunmaktad~r (Resim 15-17).
Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi H. 1702 numaraya kay~ tl~~ Falnâme'de yer alan cennet resminin üzerinde Kur'ân-~~Kerim' de geçen "Altlar~n"Kur"dn-~~Kerim, Yâs'in, 36/56. Ayr~ca bkz. Ntsâ, 4/57; Zuhruf, 43/70.
" KARA, a.g.e., s. 221.
Kur7in-~~Kerim, Duhan, 44/54; Tür, 52/20.
" Kur'ân-~~Kerim, N/M(1a, 56/22-23.
" Kur'e~n-: Kerim, Saffat, 37/48-49.
r>9 Rachel MILSTEIN, Miniature Painting in the Ottonu~n Bagluiad U.S.A.-Costa Mcsa 1990,
Mazda Publishers s. 96; TANINDI, a.g.e., s. 13; Banu MAHIR, Osmanl~~Minyatür Sanat:, Istanbul, 2005, Kabalc~~Yay~nevi, s. 102.
Al~val-~~K~yümet, Süleymaniye Kütüphanesi, FIafid 139, vr. 50a-501).
61 Kur'dn-~~Kerim, Zuhruf, 43/70.
62
Kur'ân-~~Kerim, Rum, 30/15.
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dan ~rmaklar akan cennetler..."" ifadesi yer almaktad~r. Tasvirde Ahvâl-~~K~yâmerteki cennet resimlerine benzer ~ekilde ne~eli bir bahar günü canland~r~lmaktad~r. Ahvâl-~~K~yâmet'te yer alan sade resimlere kar~~l~k burada detaylar ve yo~unluk hakimdir. Ayr~ca Falnâme'de tasvir edilen cennetteki hâleli
kutsal ki~i ve melek figürleri de Ahvâl-~~Ktyâmet yazmalar~ndaki resimlerden
farkl~~olan ayr~nt~lard~r (Resim 18).
Cennetle ilgili canland~rma Yaz~c~zâde Mehmet Efendi'nin (ö. 855/
1451), içinde zengin bir k~yamet ikonografisinin yer ald~~~~ Muhammediyye
adl~~ eserinin 1306/1888 tarihli bas~lm~~~gravür tekni~iyle betimlemelerle
bezeli bask~~nüshala~-~nda da yer al~r. Eserde cennetle ilgili pek çok gravür
bulunmaktad~r. Bu gravürlerden birinde cennetteki bir kö~k betimlenmi~tir. Eserin metninde yer verilen ve g-ravürün de resimledi~i, Hz. Muharnmed'e atfedilen ~u rivayet ~öyledir: Allah cennet içinde k~z~l yakuttan yetmi~~bin ~ehir yaratt~. Her ~ehre yetmi~~bin kö~k bina etti. Her kö~kün içinde, üzerinde güzel bir hun olan ye~il cevher zebercedden taht yaratt~".
Gravürde, dönemin be~enisine uygun olarak barok mimarisinin ögelerini
bar~nd~ran bir kö~k canland~ nlm~~t~r (Resim 19).
SONUÇ
Cennet tasvirlerinde, ~slam kültürünün genel kabulüne uygun olarak çiçekler ve a~açlardan olu~an ye~il bir co~rafi mekan~n vurguland~~~~görülmektedir. Sahnelerde mevsim olarak çiçeklerin açt~~~, ye~ilin kendisini iyice
hissettirdi~i bahar günleri canland~r~lm~~t~r. Ancak resmin konusuna göre
ay~~~nt~larda farkl~l~klar göze çarpmaktad~r.
~kclem'in cennetinde ye~illi~in yan~nda y~lan, tavus ku~u, ejderha, yasak
meyve gibi imgeler ön plana ç~karken; müminlerin ebedi yurdu olarak
betimlenen cennet tasvirlerinde ise ye~illikler yan~nda kö~k ve hun imgele~-inin ön plana ç~kt~~~~görülmektedir. K~yamet sonras~nda müminlerin mükafat olarak kalaca~~~mekan betimlemelerinde y~lan, ejder, tavus ku~u gibi
figürler yer almaz. Kur'ân-~~Kerim'de de bahsedilen süt, bal, ~arap nehirle~-i
Mi'rac ve Deccal ile ilgili sahnele~-de yer al~r.
Tasvirlerde ~slam dininin Kur'ân-~~Kerim ve güvenilir hadis kitaplar~~gibi
temel kaynaklar~nda var olmayan, halk kültüründe görülen unsurlar~n da
yer ald~~~~görülmektedir. Özellikle Adem'in cenneti betimlemesinde tavus
" Kur'ân-~~Kerim, Bakara, 2/25; Al-i ~ mran, 3/15, 136, 195.
" YAZICI7ADE MEI IMED EFENDI (ö. 855/1451), Muhammediyye, ~stanbul, 1306, Matbaa-i Osmâniyye, s. 381-382.
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ku~u, ejderha, ba~ak demeti gibi unsurlara yer verilmi~~olmas~~ bunun bir
ifadesidir.
16. ve 17. yüzy~l cennet Türk minyatür sanat~nda görülen yap~~betimlemeleri dönemlerine uygun olarak kubbeli, kemerli ve sade olarak resmedilmesine kar~~l~k 19. yüzy~lda haz~rlanan Muhammediye'deki cennet resimlerinde ise bat~~ tarz~nda yap~lar görülmektedir. Bu farkl~l~k, ki~ilerin ya~ad~klar~~ dönemin ve sahip olduklar~~ kültürün cennet tasavvurlar~n~~etkiledi~ini akla getirmektedir.

Bahattin Yaman

Resim 1 - Meleklerin Hz. Adem'e secdesi. Külliyat-i Tarih, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi,
B. 282, vr. 16b.

Resim 2- Hz. Âdem ve Hayvan~n yasak meyveyi yemeleri. jisarül-Bakiye, Edinburg Üniversite
Kitapl~g~, Ms. Arab 161, vr. 48a (Rice, s.115).
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Resim 3- Hz. Adem ve Havva. K~sas-~~Enbiyâ, Topkap~~ Saray~~Müzesi Kütüphanesi,
B. 250, vr. 36a.

Resim 4- Meleklerin Hz. Adem'e secdesi. K~sas-1 Enbiyâ, Topkap~~
Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, H. 1226, vr. 8b.
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Resim 5- Hz. Adem ve Havva'nu~~cennette yarat~lmas~. Falnâme, Topkap~~Saray~~Müzesi
Kütüphanesi, H. 1702, vr. 51b.
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Resim 6- Hz. Adem ve Havva. Falnâme, Topkap~~Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, H.
1703, vr. 7b.
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Resim 7- Hz. Muhammed'in Mi'rac'da cennete giri~i. Mi'racnâme, Bibliotheque Nationale,
T~~rc. 190, vr. 47b (Seguy, levha 40).

Resim 8- Cennette huriler. Mi'ract~c2me, Bibliotheque Nationale, T~~rc. 190, vr. 49a
(Seguy, levha 41).
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Resim 9- Cennette hurilerin develere binmesi. Mi'racnâme, Bibliothcque
Nationalc, Turc. 190, vr. 49b (Seguy, levha 42).

Resim 10- Mi'rac'da Hz. Muhammed'e Hz. Ömer'in cennetteki köskünün gösterilmesi.
Airracnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 51a. (Seguy, levha 43).
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Resim 11- Deccal ve taraftarlan. Bistâmi, Tercüme-i Miftah-~~Cifr el-Cami, Topkap~~
Saray~~Müzesi Kütüphanesi, B. 373, vr. 2376.
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Resi~~~~ 12- Deccal cenneti. Bistâmi, Tercüme-! M~ ftah-~~ Cifr el-Cami,
Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, B. 373, vr. 237b. Detay.

Resim 13- Deccal cenneti ve ate~i. Bistâmi, Ed-Durru'l-Munazzam
Jt Simi -ismil-A zam, Chester Bcatty Library, 444, vr. 203b.
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Resim 14- Deccal ve taraftarlar~. Bistâm ~ .
~~ me-i Mfftah-~~ C~ fr
~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi. I'. 6624. \ r9-I-)

Resim 15- Cennet. Ahval-~~K~ yamet, Philadelphia-Free Library
Rare Book L Ms O, T7 (Prof Dr. Günsel RENDA ar~ivinden).
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Resim 16- Cennet. Ahval-~~ K~yamet, Berlin-Staatsbibliothek
Ms. Or. Oct. 1596, yr. 49a.

Resim17- Cennet. Ahval-~~ K~yamet, Süleymaniye Kütüphanesi,
Haf~d Efendi 139, yr. 50b.
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Resim 18- Cennet Falnâme, Topkap~~Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, H.1702, vr. 55b.

Resim 19- Cennette bir kö~k. \i~~ha~~~~
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