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Trier'de doğdu. Eğitimini Bonn. Berlin 
ve Göttingen'de tamamlayarak 1938 yılın
da Walter Hinz'in denetiminde Şah Il. is
mail sonrası İran hakkında doktora yaptı 
(Der Niedergang frans nach dem Tode Js
ma'il des Grausamen [1577-81], Würzburg 
1939). 1949'da Mainz'deki Akademieder 
Wissenschaften und der Literatur'ün yö
neticiliğine getirildi. Ertesi yıl doçent ol
du. 1951 'deyazdığı Problemeder Hatız
forschung und der Stand ihrer Lösung 
adlı kitabını başında bulunduğu akademi
nin yayınları arasında çıkardı (Mainz 1951 ). 

Ardından doçentlik çalışmasını yayımiadı 
( Staatsschreiben der Timuridenzeit. Das Sa
raf-nama des 'Abdallah Marwarid in kri
tischer Auswertung, Wiesbaden ı 952) . 

19S6'ya kadar Veröffentlichungen der 
Orientalischen Kommission (VOK), Ze
itschritt der Deutschen Morgenlandi
schen Gesellschaft (ZDMG) ve Abhand
lungen tür die Kunde des Morgenlan
des (AKM) gibi şarkiyat dergilerinin edi
törlüğünü üstlendi. 1956'da Mainz'deki 
Akademie der Wissenschaften und der Li
teratur'de profesör olan ve çalışmalarını 
Safevi tarihi ve edebi kaynakları üzerine 
yoğunlaştıran Roemer, önce Tacüsselma
nl'nin Timur'un ölümünden başlayarak 
1409 yılına kadar geçen olayları içine alan 
Şemsü '1-J:ıüsn adlı kitabını neşre hazırla

dı (Sams al-/:ıusn: Eine Chronik vom Tode 
Timurs bis zum Jahre 1409, Wiesbaden 
1956). Zaman zaman İran tarihi dışına çı
karak islami dönem Mısır tarihiyle de ilgi
lendi; uzman olarak tayin edildiği ( 1956) 

Kahire'deki Alman Arkeoloji Enstitüsü'n
de Arapça eserlerin neşrine gayret etti ve 
Mısır'la ilgili makaleler yazdı. Bu arada İb
nü'd-Devadarl'nin Kenzü'd-dürer ve ca
mi'u'l-gurer isimli dokuz cüzlük tarihi
nin dokuzuncu cüzünü yayımiadı (Kahire 
ı 379/ 1 960). 

Şarkiyat kongrelerinin devamlı katılımcı
ları arasında bulunan Roemer, bu kongre-

lerde araştırmacıların çalışmalarını sür
dürebilecekleri daimi şarkiyat merkezle
ri oluşturulması için konuşmalar yaparak 
özellikle Beyrut'taki Alman Arkeoloji Ens
titüsü'nün kurulmasını sağladı. Kahire'de
ki görevi sırasında ( ı 956- I 960) daha önce
leri yalnız eski Mısır arkeolojisiyle ilgilenen 
enstitüyü islam araştırmalarına da yön
lendirdi ve bu alandaki faaliyetlerin öncü
sü oldu. Mısır'daki görevinden sonra Bey
rut'ta kuruluşunu gerçekleştirdiği Orient
lnstitut der Deutschen Morgenlandi
schen Gesellschaft'ın müdürlüğüne geti
rildi. 1963'te aldığı davet üzerine Freiburg 
Üniversitesi'ne intisap etti ve 1983'te emek
liye ayrılıncaya kadar burada islam tarihi 
okuttu. Ayrıca Deutschen Morgenlandi
schen Gesellschaft'ın sekreterliğini ve ar
kasından başkanlığını yürüttü. Beyrut Ori
ent-lnstitut onun doğumunun 65. yıl dö
nümünde bir armağan kitabı neşretti 
(bk. bibl.). Roemer 15 Temmuz 1997 tari
hinde öldü. 

Roemer'in eserleri özellikle Timur, Ti
murlular ve Safevıler üzerine yoğunlaşmış 
olup bu konularda çalışma yapanlar için 
başlıca kaynak durumundadır. Bunların 
en önemlisi, önce The Cambridge His
tory of Iran'ın (1-Vl, Cambridge I 968-1986) 

VI. cildinin 1-350. sayfaları arasında İngi
lizce'si ve daha sonra Beyrut Orient-lnsti
tut tarafından müstakil kitap halinde ge
nişletilmiş Almanca'sı (Persien au{ dem 
Weg in die Neuzeit, Beirut I 989) yayımla

nan 1350-1750 yılları arası İran tarihidir. 
Roemer'in yukarıda adları verilenlerden 
başka Almanca, İngilizce, Fransızca kale
me alınmış kitap, makale, ansiklopedi mad
desi , tenkitli neşir, kitap tanıtımı vb. ol
mak üzere 200 civarında çalışması bulun
maktadır (ı 979 yılına kadar yazdıklarının 
listesi için bk. Die lslamische Welt, s. 69ı-
702). Roemer meslektaşı Albrecht Noth 
ile birlikte iranist Bertold Spuler'in 70. do
ğum yıl dönümünde bir armağan kitabı da 
yayımiarnıştır ( Studien zur Geschichte und 
Kultur des V orderen Orients: Festschri{t {ür 
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Bertold Spuler zum siebzigsten Geburtstag, 
Leiden ı 98 ı) . 
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önsözü, s. XV-XVI; Yahya Murad, Mu'cemü es
ma'i'l-müsteşri~ln, Beyrut 1425/2004, s . 408-
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ROKOKO 

XVII. yüzyılın sonu ile 
XVIII. yüzyılın başında 

Fransa'da gelişen ve daha sonra 
Türk süsleme sanatında görülen 

bir üslup. 

ı 

_j 

Fransızca'da "çakıl döşeme. çakıllık" an
lamına gelen rocailles kelimesinden tü
retilmiştir; barak sanatın takipçisi ve da
ha süslüsü olan bir üslubu ifade eder. Ro
koko terimi ilk defa Geç Rönesans döne
mi bahçe düzenlemelerinde, yapay mağa
raların iç süslemelerinde. yol kaplamala
rında, daha sonra da XVIII. yüzyılın kuyum
culuk işlerinde, porselen biblolarda, hey
kel kaidelerinde vb. uygulanan deniz ka
buğu, çakıl taşı, bunların yanı sıra eğrel

ti otu, hurma dalı , mercan, tüy, sorguç. 
girland, fiyong gibi daha çok doğaya ait 
formların stilizasyonunu anlatmak ama
cıyla kullanılmıştır. Bu üslupta "S" ve "C" 
motifleri belirgin biçimde birbirine bağ
lanarak sonsuza uzanan varyasyonlarla ve 
bunların dinamik etkileriyle hareketli, can
lı dekorlar meydana getirir. 

XVII. yüzyılda birçok Avrupa ülkesi gibi 
Fransa da İtalya'dan etkilenmiş ve Fran
sız sanatçıları barak sanatı özellikle deko
rasyon alanında kabullenerek Fransız ro
kokosunu oluşturmuşlardır. Fransız rako
ko sanatı daha ziyade bir iç dekorasyo·n 
tarzı dır. Dolayısıyla, birçok sanat tarihçi
sinin barak sanattan kesin sınırlarla ayır
madığı ve bu sanatın bir bölümü olarak 
kabul ettiği rokokonun esasının mimari
deki bir değişiklik olmayıp genellikle me
kanların dekorasyonundaki bir yaratıcı
lık olduğu söylenebilir. Türkiye'de rokoko, 
1720-1721 yıllarında Paris elçisi olan Yir
misekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin yurda 
dönmesinden, Fransa Setaretnamesi ad
lı eseriyle Fransa Kralı XV. Louis'nin gön
derdiği ve devrin sanat özelliklerini yansı
tan hediyeleri Sultan lll. Ahmed' e sunma-
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ROKOKO 

sından sonra görülmeye başlanmış. kısa 
sürede Osmanlı sanatkarlarını etkisi altı
na almıştır. Osmanlı sanatının klasik dö
nemine ait en görkemli eserlerinin arka
sından gelen ve Batı'nın etkisiyle alışıla
gelmişin dışında farklı manzaralar sergi
leyen rokoko tarzı çalışmalar önceleri sa
dece Avrupa taklidi olarak görülmüş, an
cak zamanla halk bu türe alışmış ve onu 
sevmiştir. 

Osmanlılar'daki rokoko süsleme Avrupa 
rokokosuna benzemekle beraber ondan 
farklı olarak Türk rokokosu denilen ve ör
neklerine daha çok mimari eserlerde, kitap 
tezhiplerinde, mezar taşları, ahşap, made
ni eşya ve kumaşlar üzerinde rastlanan ay
rı bir üs!Gp oluşturmuştur. Topkapı Sara
yı'nda 1. Mahmud döneminde yeniden de
kore edilen Şehzadeler Mektebi adındaki 
odanın süslemeleri bu üs!Gbun ilk örnek
lerinden biri sayılır. Yine 1. Mahmud ve lll. 
Osman zamanlarında Hünkar Hamarnı 
önündeki Hazine Odası, Hünkar Sofası. 
Başhaseki Dairesi'nin alt katı, Valide Sul
tan Dairesi'nin girişi yanındaki oda (Valide 
Şahnişi) ile lll. Selim'in ve annesi Mihrişah 
Sultan'ın dairelerindeki süslemeler de baş
lıca örneklerdendir. Alay Köşkü'nün giriş 
odasındaki kenar bordüründe geometrik 
formların arasında çiçekler, ikinci odada 
ise aynı üslupta saksı içerisinden çıkan yap
raklar ve uzun dallar yer almaktadır. Üçün
cü oda, gölgeli dalların çeşitli kompozis
yonlar oluşturduğu daha ince bir işçilikle 
süslenmiştir. Sofa Köşkü'nde empire tar
zına yakın desenierin yanında kıvrık dallar 
arasında çiçek buketleri ve meyveler gö
rülür. Ayazma Camii kubbesinin ortasın
da sülüs ayetlerle gri, yeşilin tonları, viş
ne çürüğü, aşı kırmızısının hakim olduğu 
yapraklı saksı formları ve içlerinden çıkan 
çiçek demetleri bulunmakta, rokoko mer
mer taş işçiliği mihrabı tamamlamakta
dır. İstanbul'un XVlll ve XIX. yüzyıllara ait 
Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız sarayları 
başta olmak üzere resmi, sivil ve dini bi
naların hemen tamamında uygulanan ro
koko üs!Gbu süslemeler Kahire (Mehmed 
Ali Paşa Camii) ve Bursa (Muradiye Ca
mii'nin boyalı alçı mihrabı) gibi impara
torluğun başlıca şehirlerinde de önemli 
örnekler vermiştir. 

Dolmabahçe Camii'nde birkaç üslqbu bir
likte gösteren süslemelerde geniş yaprak
lar, dallar, çiçekler yer almakta, çiçek de
metlerinde rokoko üslubunun özellikleri gö
rülmektedir. Ortaköy Camii'nin (Büyük Me
ci diye Camii) cephelerinde yer alan barok
ro ko ko tarzındaki kabartma süslemeler 
yanında içeride istiridye kabuğunu andı -
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ran formlar ve bunların arasında bulunan 
yeşil renkli dallarla bu tarz süslemeler var
dır. Küçüksu Kasrı'nın dış cephesine de Ab
dülaziz devrinde rokoko tarzında kabart
ma süslemeler yapılmıştır. 

Galata Mevlevihanesi'nde semahane ta
vanında barok, rokoko ve empire özellik
ler gösteren eklektik üslupta süslemeler 
bulunmaktadır. Saksı formları, bunlardan 
çıkan çiçekler, rokoko süslemeler ve gele
neksel çiçeklerle ahşap kabartma yaprak 
formları bir arada ele alınmıştır. Galatasa
ray Mekteb-i Sultanisi'nde öğrenci dolap
larının bulunduğu duvarda çerçeve form
ları içinde yer alan İstanbul manzaraları 
etrafında bitkisel kompozisyonlar ve çiçek 
buketleri barok ve rokoko karışımı süsle
melerdir. 

Dolmabahçe Sarayı'nda barok, rokoko, 
empire süsleme üsluplarının etkileri gö
rülmektedir. Sarayın kalem işi yönünden 
en mükemmel yeri olan Muayede Salo
nu'nda kemerler rokoko tarzı süsleme özel
liklerini yansıtmaktadır. Pandantiflerde çi
çekli vazolar, kubbe eteğinde yüklü, kıv
rımlı, kartuşlu, istiridye kabuklu, vazolu 
bir süsleme kuşağı yer almaktadır. Dış 
cephelerde ve içeride barok rokoko süsle
meleri görülen lhlamur Kasrı daha karma 
bir dekorasyona sahiptir. Beylerbeyi Sara
yı'nda bezerneler rokoko ve empire tar
zında örnekler göstermekte, Yıldız Sarayı 
bünyesindeki Şale Köşkü'nün odalarında 
ve salonunda zengin rokoko ve empire de
korasyon bulunmaktadır. 

öte yandan tezhip sanatının XVlll . yüz
yılın ortalarınd<:~n itibaren Fransız rokoko
sunun tesiri altına girdiği görülmektedir. 
Bu dönemde klasik kompozisyonlar yavaş 
yavaş terkedilmiş. kitap süslemelerinde 
"C" ve "S" kıvrımlarından oluşan formlarla 
beraber kurdeleyle bağlanan çiçek demet
leri, vazolu çiçekler gibi rokokonun yeni 
motifleri yer almaya başlamıştır. Bu tarz
da yapılan süslemelerin en güzel örnek
lerinin hilye ve diğer hat levhalarında bu
lunduğu söylenebilir. Kazasker Mustafa iz
zet Efendi'nin 1870 ve 1873'te, Filibeli Arif 
Efendi'nin 1888'de yazdığı hilye-i şerifler
deki rokoko tezhipler bunların en önde ge
lenleridir. Ayrıca bu dönemde Türk sana
tında şükufe tarzı adını alan, natüralist 
anlayışta bir çiçek süslemesi akımı ortaya 
çıkmıştır. Ancak bu akımın sadece Fransız 
rokokosunun uzantısı Batı taklidi olduğu 
söylenemez. Bunda Türk sanatkarlarının 
geçmişten aldıkları zengin desen bilgisi
nin de etkisi büyüktür. Topkapı Sarayı Ha
rem Dairesi'ndeki yemiş odasının süsle
meleri, Ali Üsküdarl tezhipleri, ruganl cilt 

Rokoko süslemeli bir serlevha (TSMK, Mehmed Reşad , nr. 

901) 

süslemeleri, Tuhfe-i Gaznevi Mecmua
sı yazmalarının süslemeleri ve edirnekarl 
süslemeler bu akımın en güzel örnekleri 
arasında sayılabilir. Rokoko süslemenin gü
zel örneklerine fermanlarda da rastlanır. 
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IJi!liU HAlicE AKsu 
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ROMAN 

Zamanı, mekanı, olayları 

ve kişileriyle gerçek hayata 
ve kurguya dayanan, 

çok çeşitli anlatım tekniklerinin 
kullanıldığı edebi eser türü. 

_j 

Fransa'da "bilim dili Latince'nin karşılı

ğında gelişen halk dili" manasındaki ro
man kelimesi önceleri bu dille yazılan hi
kayelere ve ilkel roman örneklerine ad ol-


