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Sene 1932. Bir gün hocam, Tedavi Klinigi ve Farmakodinami
Müderrisi, Dr. Akil Muhtar C~zden'in evine gitmi~tim. Beni hasta
muayene günü olmad~~~ndan yukar~ya ald~lar. Kütüphanelerinde
idiler. Kar~~lar~nda Türk Tarih Tetkik Cemiyeti Ba~kan~~ Yusuf
Akçura, klini~in eski asistan~~ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti müessis
üyelerinden Dr. Re~id Galip vard~. Beni her üçü pek s~cak bir muhabbetle kar~~lad~lar. Hocam Akil Muhtar, hah ~imdi seni konu~uyorduk. ~~te arad~~~mz~~buldunuz, buyurdu. Yusuf Akçura: —Kaç
gündür ~stanbul kazan biz kepçe, sizi ar~yorduk. Akil Muhtar Bey,
ben onu bulurum diye vadettiler. Sen de ~imdi geldin, ne alt. ~imdi
Gâzi Mustafa Kemal Pa~a'n~n emriyle te~kil etti~imiz Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti, Türklerin büyük cildler halinde medeniyet ve tarihinden bâhis eserler yazacakt~r. Bunda Türklerde t~p ve tezhib,
resim ve minyatür tarihleri mevzuunu size yazd~ rma~a karar verdik.
Bunlar~, karar~m~z üzere sizden istiyoruz. Azami olarak iki ayda
yaz~p göndermenizi diliyoruz. Hocan~z da bu bahisleri Süheyl seve
seve üzerine alarak yazar, dedi. Akil Muhtar Bey Hocam~z da bu
vesile ile taltifkârane konu~tular.
Ben de bu mevzular~~maalmemnuniye al~ r~m, fakat ben hepsini
yapamam. Mesela ben Selçuklarda t~p tarihi k~sm~ n~~ alay~m. Daha
eski milletleri de Galip Ata Bey yazs~nlar. Bu bahsin cidden mütehass~s~d~r. Dr. Osman ~evki Bey de, me~gul oldu~u Osmanl~~tababeti
k~sm~n~~ als~nlar. Türlderde resim, tezhip ve minyatür tarihinin de
Orta Asya Türk, Selçuklar ve Osmanl~lar k~sm~n~~alm~yay~m. Çünkü
ben bunlar~~yapmakla me~gul oldum, amma tarihi üzerine bilgim
yoktur. Bunu ba~ka birisine yapt~r~n~z, dedim.
Dr. Re~it Galip, pek ciddi etvariyle yaln~z dinliyordu. Yusuf
Akçura, hay~r bunu siz yapacaks~n~z. Biz böyle dü~ündük, sizin
yapabilece~inize kanaat getirdik. Bunu reddedip de bizi ba~ka birisini aray~p da bulamamak durumuna ve tekrar size müracaate hacet
b~rakmay~n, dedi; sözlerine hazirun da i~tirak ile bu iki mühim mevzu
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benim üzerimde kald~~ve ben de Akil Muhtar Bey hocam~ n inzimam
eden tasvibiyle, pek iyi, dedim ve hemen bu hususta aramalara ba~lad~ m. Müderris muavini bulundu~um Tedavi klini~inden izin
ald~~~ m, haftada müsait bir günü buna ay~ rd~ m, ara~t~ rmalara ba~lad~ m. Önce ben bu bahisleri birbirini aça aça ö~reniyordum ve
zevkle de çal~~~ yordum. O gün bulu~tu~umuz bu üç muhterem zat
bugün Allah'~n rahmetine kavu~mu~lard~ r. Onlar~~ burada hay~ r ile
anar~ m. Zira üzerime yükledikleri bu mecburiyet bana pek çok yeni
~eyler ö~retti. Hatta hayat~ m~ n bugüne kadar devam eden çal~~ma
seyri ve neticeleri üzerinde bir istikamet bile çizdi ki hâlâ bunun
üzerinde çal~~malar~ mda devam ediyorum. Ben de her iki mevzu
üzerine elime geçen malzemeyi s~ ral~yarak bir ~eyler yazd~ m. Herkesten önce Ankara'ya yollad~ m. Yaln~z sonda kati bir hükme
varamad~ m.
Bunlar Türk Tarihi Ara~t~ rma Cemiyetinin âzas~~ adedince müsvedde halinde bir sahifenin yar~s~ na kolon halinde bas~ ld~. Bir tane de
bana gönderdiler. Lâkin her iki mevzuu üzerinde ara~t~ rmalar~ m~~
derinle~ tiriyor ve bunlar~~ da bu matbu müsveddeye kat~yordum.
Nihayet bunlar Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti âzas~~ bir araya
gelerek ve s~ ram gelince beni de ça~~rarak okundu ve tenkitler yap~ld~.
Hattâ âzadan birisi Türklerde resim, tezhib ve minyatür tarihini
be~enmedi de, neye bu zate yazd~ rd~n~z, gibi konu~tu. Buna ben cevap
verme~i do~ru bulmad~ m. Reis Akçurao~lu, böyle konu~may~n:
Biz bunu kendisinden israrla rica ettik. O, beni affediniz, diye itizar
etmi~ ti. Kendilerine böyle serzeni~ ler yapmak de~il, te~ekkür etmemiz
yerinde olur. Hem de o bu mevzular~~ gösterdi~imiz az zamanda i~~
edinerek hepimizden önce yazd~ . Ve hattâ müsveddeyi Atatürk'e
Prof. Dr. Saim Ali Dilemre'nin de bulundu~u bir toplant~da Bayan
Prof. Afet Inan tarad~ndan takdim olundu~unda bilhassa, bak bir
Doktor ç~km~~ , Türklerde resim, tezhib ve Selçuk tababeti diye
yaz~~ vermi~, diye iltifatta bulundu. ~imdi biz bu zat sanki kendi
talip olmu~~gibi imi~~böyle konu~uyoruz, sonra bu genç arkada~~~
k~ rarsak onda böyle metodik çal~~ ma hevesini söndürmü~~olmazm~y~z? Esasen kendisi bu i~lerin de merakl~s~d~r ve ayn~~zamanda
sanatkârd~r, mealinde konu~tu. Hani yap~lan tenkidler de daha
ziyade redaksiyona ait hususlard~ . Bunlar~~düzeltece~imi ve bu bahisleri derinle~tirece~imi bildirdim. Ayn~~zamanda Orta Asya'da, Selçuklarda ve Osmanl~ larda resim, tezhip ve minyatür tarihi üzerine
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kaleme ald~~~m toplama da böyle celselerden birisinde okundu.
Selçuk tababeti üzerine toplad~klar~m orijinal mahiyette idi. Fakat
bu resim, tezhib ve minyatür bahsini çok fena derlemi~tim. Sebebi
de ~u idi: Her ne kadar az az bunlarla me~gul olmakta isem de, tarihiyle hiç alâkadar olmam~~t~m. Bizde bu hususta Alinin menak~bi
hünerveran~ndan ba~ka milli bir kayna~~m~z yoktu. Mecbur oldum,
Garpteki amatörlerin yazd~klarmdan istiâne etme~e. Bunlar~n bir
çoklanmn bazan kasd~~yanl~~larla ve zuhullerle dolu oldu~unu biliyordum. ~~te bunlar~n ~ngilizce ve Almancalanndan tercümeler
yapt~rd~m. Frans~zcalanndan hülâsalar ald~m. Onlar~n, do~ru görü~leri az olan eserlerinden toplad~klanm~~isterniye istemiye s~ral~yarak
vermi~tim. Fakat bunlar~n kifayetsizli~ini biliyordum ve bu yazd~kla= da bir sentez de~il, maalesef bu cidden yalan yanl~~~malûmattan
parçalar~~birbirine ekliyerek yap~lm~~~kötü bir toplama idi. Bunu da
be~enmemi~~ve Tetkik Cemiyeti azas~na da müsveddeler okunmadan
önce bunu söylemi~tim.
Buna ra~men ben, bunlar~~da derinle~tirece~im ve milli kaynaklar~m~z bilhassa müze ve kütüphanelerdekini birer birer ara~t~rarak
yeniden yazaca~~m, dedim.
Aradan seneler geçti. 1938 de Türk Tarih Kurumu bana bir
mektup yazarak Selçuk tababeti eserimin bas~laca~~m ve müsveddelerin resimleriyle birlikte gönderilmesini bildirdi.
Aradan da sene geçmi~, bu arada Anadolu'da Selçuk hastahanelerinin bulundu~u ~ehirlerde eski Türk medeniyetiyle alâkadar olabilen valisinden tarih muallimlerine ve fen memurlanna kadar tan~mad~~~m bir çok zata mektuplar yazarak resimler ve planlar bile
getirtmi~~ve her kayna~~~mümkün mertebe incelemi~~ve bunda da
Atatürk'ün direktifleriyle tarih âlimlerince ne~rolunan Türk tarihini
esas tutmu~~ve devirleri buradan alm~~t~m.
O zaman güdülen tez, b~rakt~~~m~z memleketlerde vaktiyle kurulan Türk devletleri zamanlanndaki eserleri de zikretmekti. Bittabi
bugün anavatan haricinde kalm~~~ve üzerlerinde te~ekkül eden
devletlerin hassasiyetle benimsedikleri müesseseler de esere bizim o
zamanki tarih tezine uyularak derc olunmu~tu. Nihayet elde etti~im
pek çok say~da resimleriyle birlikte Selçuk tababeti eseri :
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Seri VIII - No. 7
SELÇUK TABABET!
XI - XIV üncü As~rlar
Büyük Selçuk Imparatorlu~u ve Orta zamanda Anadolu Türk
devletleri Tababeti Tarihi. 1940 da bu suretle ne~redilmi~~oldu.
Bunun üzerine Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~, bir mektup
yazarak Türklerde resim, tezhip ve minyatür tarihi müsveddelerinin
yap~lm~~~tashihleri, yeni ilaveleri ve resimleriyle birlikte bas~lmak
üzere gönderilmesini bildirdi.
Filhakika Selçuk Tababeti mevzuu gibi ciddiyetle bunun ile de
me~gul olmu~~ve bu sefer Garpta yay~nlanm~~~na kafi ve çok defa
ufak veya fahi~~hatalarla dolu Islam sanat tarihinden bahis eserlerden ziyade kendi milli kaynaklannuz~~ara~t~rm~~~ve bunlar~~tetkik
ile notlar ve foto~raflar toplam~§ ve hatta ço~unun renkli as~llan
gibi örneklerini yapm~~t~m.
Fakat bunlar~~s~rahyarak bast~rmak do~ru olamazd~. Zira bütün
menbalannuz biter gibi de~ildi. Yaln~z Topkap~~Saray~nda Garphlann bilmedi~i 15.000 minyatür vard~ . Bunun en az üçte biri Osmanhlannd~ . Sonra Istanbul'un muhtelif semtlerine da~~lm~~~ve pek
çok yazma eserlerin fihristinden bunlar~~ ay~rdetmek, kay~tl~~olmad~~~ndan mümkün de~ildi. Hala daha görmediklerim çoktur. Çünkü
bunlar~n ço~u birer birer elden geçirilince bulunabilmektedir. Bizde
hala yazma eserlerin tamam~~mevcut olmayan fi~lerinde bile bunlar~n
mevcudiyetini ö~renebilmek çok defa muhaldir.
Evet malzeme y~~~lm~~, hatta tasnif olunmu~ tu. Fakat görmediklerimiz de ekseriyette idi. Bunlar~~s~ralay~p yazmak, tenkit etti~imiz
Garp müellifleri eserlerinden mükemmel olm~yacakt~. Onlar tamam~na vak~f olmad~klar~~mahdut sanat eserleri üzerinde yanl~~~sentezlere vanyorlar ve bunlar~~ s~k~lmadan da kendilerini kontrol ettirmiyerek yaz~yorlar ve hatta çok büyük olduklar~~söylenen sanat
tarihi müelliflerinden tak~-izler bile al~yorlard~ . Binaenaleyh bu gibi
eserlerden ald~~~ m ve ilk müsveddeme giren bibliyografiyi birer birer
ald~~~m~z notlar~~ile beraber terk ediyordum.
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Bir defa hakk~m~ zda müdafaa ettikleri tez yanl~~t~. Türkler
resim yapmay~~Acem'den alm~~lard~ r, diyorlar. Hattâ Türk sanatkarlarma ve eserlerine Acem demekten çekinmiyorlar. O da muazzam Iran sanat~~ yan~nda k~ smen Azerbaycan milli sanatinden
ba~ka bir ~ey de~ildi. Yaln~z bunu bir nass~~ kat~~gibi belirtiyorlard~.
~unu dü~ünmüyorlar ki mücerret sanat olamaz. Her millet birbirinden al~r ve alacakt~r da. Çünkü ba~ka türlü milletler her hususta
te~ekküllerini tamaml~yamazlar. Biz Acem'den ald~ k. Peki eserlerinin
inceli~ine hayran oldu~umuz Acem kimden ald~ ? Dünya yüzünde
ilk zannolunan sanat eserlerinin de bir kayna~~~yani bir evveli vard~ r. Acem tabiri burada Sarkli olarak al~nm~~t~r. ~çinde bugünkü
~ran da vard~r.
Osmanl~~ Türk'ü ~arktan oldu~u kadar Garptan da çok ~eyler
alm~~ , fakat dikkat olunursa bu hususta yaln~ z taklidde kalmam~~,
kendi selikas~ na uym~yanlar~~terketmi~, benimsediklerini kendisine
çevirerek bir resim, tezhib ve minyatür ekolü tesis etmi~tir. Bu, kaabili
inkâr de~ildir. Fakat buradaki eserleri görerniyerek Garb~n amatörleri bunu söyliyebilmek faziletini gösterememi~ler ve bu f~rsat~~ebediyen kaç~rm~~lard~r.
Sonra, bizler bu mevzuu ele almam~~~ z ve buna dair bir~ey yazmam~~, hattâ tenkidlerimize ra~men te~ekkür etmeliyiz ki Garpl~lar
ve Garpl~~ geçinenler bize dair yanl~~~bile olsa ilk ve maalesef
noksan bilgileri vermi~lerdir.
I~te onlar~n bu yanl~~~hükümlerini kendi menbalar~nuzla kar~~la~ur~nca nekadar fahi~~olduklar~~meydana ç~km~~ , bittabi bunlar~~
bir araya getirerek yeni bir karma ve lakin yanl~~~bir eser vücude
getirmekten çekir~ilmi~ tir.
Türk Tarih Kurumu'na verdi~imiz cevapta bugünkü ~artlar
alt~ nda Türklerde resim, tezhip ve minyatür tarihinin yaz~lam~yaca~~n~, bütün yerli literatürümüzü te~ kil edecek menbalarm henüz
tamamen görülmemi~~oldu~unu, ~imdiye kadar toplan~p s~ralanan
notlar~n, resimler ilâvesiyle bas~lmas~n~ n, mevcut yanl~~l~klar~~tekrardan ve az görülen hususlarda kati mütalaa dermayan~~ gibi zuhullerde bulunmaktan ba~ka bir i~e yaram~yaca~~n~~ve selâhiyetle tenkit
etmek istedi~imiz di~er eserler meyamnda iyi bir mevki alam~yaca~~n~~bildirirken, ancak ileride bu geni~~sanat tarihimize yar~yabilecek muhtelif as~rlar ve sanatkarlar~~hakk~nda ufak ve geni~~monog-
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rafiler yap~laca~~n~~ ve ancak bu hususta Kurumun emrine amade
oldu~umuzu yazd~ k.
Kurumdan, siz böyle monografiler haz~ rlay~n da onlar~~ basal~m,
diye bir cevap alamad~ k. Onlara gayet müdellil esbab~~ mucibe de
bildirmi~tim. Nihayet bunu k~smen Milli E~itim Vekaleti ele alarak
yine o zaman Kurumumuzun tabii ba~kan~~olan Hasan Ali Yücel'e
bildirmi~ tim. O, 1946 senesinde Ressam Nigari hakk~ndaki monografiyi bast~ rd~ . Bunu 1949 senesinde Ressam Levni eseri takibetti.
Bu arada ~stanbul Universitesi Rektörlü~ü de Ressam Nalc~i, Müzehhib Karamemi üzerine olan geni~~etüdlerimi yay~nlad~. Bu suretle
monografi yoluna bilfiil girdik ve bunu programla~t~ rarak hala devam
ettirmekteyiz.
Tarih Kurumuna bu suretle teklifimden maksad~m ~u idi :
Muhakkak ki bir memleketin en mühim bir sanat mevzuu, daha
önce yap~lm~~~ciddi etüdlere dayan~ r. Onlar olmay~ nca yanl~~~ ve
noksan kaynaklardan bu yap~ lamaz. Biz ileride tam olark yaz~labilece~ini tasavvur etti~imiz bu muazzam bir i~~için ancak monografilere bugünden laz~ mgelen ehemmiyeti vermeliyiz.
Bunlar yaln~z birkaç ki~i taraf~ ndan ve birbirlerinden istiâne
ederek çok do~ru bir surette kati bir sente~ e varmaktan çekinilerek
yap~lmal~d~ r. Böyle ciddi olarak vücude getirilenlerin adedi 50 yi
geçinceye kadar bittabi bir nesil de de~i~ir. Bizler de~ilse bile gelecek
jenerasyondan bu bahsi, içinden mutlaka do~acak bir a~kla ele alacaklar, bunlar~~ okuyarak bu tamd~ r, bu noksand~r, diye ay~np edilecek istifadeler ve as~llar~n~~ görerek yap~ lacak mukayeselerle ancak
Selçuk ve Osmanl~~ Türk'ü sanat tarihinde resim, tezhip ve minyatür bahsinin medhali bir kalem tecrübesi olarak yaz~labilir ve bu
nokta bilhassa tebarüz ettirilerek ne~ rolunabilir.
~~te buraya kadar verdi~im lüzumlu mütalaalann sebebi ~udur:
Eskiden bizde tarih ve sanat tarihi hususunda ufak bile olsa
ne~riyat yap~lmam~~~de~ildir. Fakat bunlar~n ço~u maalesef çok defa
senelere dayanan bir ara~t~ rma ve metodlu bir çal~~ ma mahsulü
olmaktan uzak kalm~~t~ r. Hattâ bugün bu cihetle baz~~mehaz mahiyetinde ana kaynaklar~m~z~~ da tenkit etmek durumunda kal~ yoruz.
~~te Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti ba~~nda Atatürk oldu~u halde
metodlu ve devaml~~ bir çal~~man~n esas~m kunnu~lard~r. Bu de~i~-
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meyen programiyle çah~malar ve bunlara dayanan ne~riyat~~hala
devam etmektedir.
Eski devirlerin icaplann~~nazan itibare almadan ~imdi zaman~~
üste ç~karmak için geçmi~~senelerde bunlar yap~lmam~~t~r diye konu~mak ve hatta yazmak yanh~t~r. Her ~eyde evolüsyon oldu~u gibi
bunda da vard~r. O zamanlar~n bizi tatmin etmi~~malzemeleriyle
bugün be~endi~imiz yolu kurmu~~bulunuyoruz. Bugünü yükseltmek
için dünü küçük görme~e hakk~m~z yoktur. O zamanlarda da bir
~eyler yap~lmak istenmi~~ve bo~~durulmam~~t~r. Bugünün dünü geçmesi zarurkiir. Çünkü metodlar ve çal~~ma ~ekilleri günbegün
yeni yeni telAkkilerle de~i~mektedir. Yannkiler de hakl~~olan bugünkü
be~endi~imiz ve ileri zannetti~imiz hususlar~n fevkine ç~karak bizi
baz~~noktalardan tenkit edeceklerdir.
Fakat ~imdi baz~~noksanlanm~z oluyorsa bunda hakl~~sebepler
vard~r ki onlar~~da bir mazeret makam~ nda olm~yarak aç~kca ortaya
koyaca~~z.
— Ar~ivlerimizde hala dar bir zihniyet hakim de~ilse bile
ellerindeki vesikalarm tamam~~tarihçilerin henüz istifadelerine konmu~~de~ildir. Bu mahdut vesikalar üzerinde dönüp dola~~yoruz.
Bugünkü te~kilatla en a~a~~~bir as~rda bile bitirilmiyecek olan tasnifte bundan so sene sonra bir vesika ç~karsa, o zaman bunu görenler,
biz bugün ya~~yanlan itham etmek için çok hak~inas olarak dü~ünmek mecburiyetindedir.
2 — Kütüphanelerimizin her nekadar fi~leri yap~llyorsa da sanat
tarihimizin hususiyetlerini gösteren detaylar üzerinde durulmuyor
ve bittabi bunlar fark edilmedi~inden k~ymet verilmiyor. Mesela
üzerinde yapan~n imzam' ta~~yan bir yazma kap ismiyle birlikte
fi~lerde kay~tl~~de~ildir. Bunlar~~teker teker s~ralarsamz ancak bulabilirsiniz. Türkiye'de bu suretle tezhipleri, cildleri, tarihleri ve resimleri noktas~ndan bir eserin mevcudiyeti hakk~nda sizi ilgilendirecek
detay malümat bugün bunlarda bulunam~yor. Tasavvur olunmal~d~r ki kim bu maksadla 200.000 yazmay~~bütün ömrü boyunca görebilir?
3 — Müzelerimizde tetkikler ~imdi yeni yeni güçlüklere de~il
ama formalitelere ba~lanm~~t~r. Mesela bir Garp müzesinde görece~iniz kolayhklarm ve oradan malzeme toplamaktaki inakanlann
günden güne bizde azald~~~ n~~görmek de bu maksadla çal~~malar~~
.13•11~~ton C. XX 48

754

SCHEYL ONVER

zorla~t~ rmakta ve s~ rf hissi birtak~ m merkeziyyet fikirleri buna engel
olmaktad~ r. Bunlar Atatürk'ün tarih ve ~ubeleri çal~~malar~n~ n ilerlemesi için koydu~u kaidelerin hilâfmad~ r. Bunlar bugünkü çal~~malar~~ zorla~t~ rmakta ve bu mevzulan ele alanlar~n dilgir olarak
küsmelerine bile sebep olmaktad~ r. Bu biraz da bizim fikir yolunda
ilerleme ink~lâplanm~ za mani olacak mahiyet ta~~ mamal~~ve bundan
vazgeçilmelidir.
4 —Çe~ itli makam ve yerlere ba~l~~sanat âbidelerimiz hususunda
da yukar~da serdetti~im güçlükler maalesef vard~ r, bunlar ortadan
kald~ r~lmal~d~ r.
E~er bu engeller olmay~ p çal~~~ lmazsa o zaman haleflerimiz
bugünün çal~~malar~ n~~ kifayetsiz bulur ve bu noktadan da hakl~~
tenkidlerde bulunabilirler. O halde zaman~m~z~ n tenkidinde baz~~
geri zihniyet farklar~n~ n da bugünün çal~~ ma ve iyi neticelerine
mani olabilece~i unutulmamal~~ ve Atatürk'ün bu ink~lâb~n~~ da el
birli~iyle ileri götürmek, o zaman manevi huzurunda hakk~nda yap~lan en büyük hürmetin ve dolay~ siyle memleketimizin bu sahada
ilerlemesinin ifadesi olur.

