ULUSLARARASI XVIII. YÜZYIL MIMARISI
VE VANVITELLPYI ANMA KONGRESI
NAPOLI, 4 - ~ o KASIM 1 973

Türk Tarih Kurumu ad~na kat~ld~~~m Napoli'de yap~lan Uluslararas~~ xv~~~. yüzy~l Mimarisi ve Vantelli'yi Anma Kongresi, Hollanda
as~ll~~bir sanatkâr sülâlesinden gelen Italyan mimari Luigi Vanvitelli'
nin ölümünün ikinci yüzy~l~~münasebetiyle düzenlenmi~ tir. Luigi
Vanvitelli (1700-1773) Bat~~mimarisinde neo-klasik üslup denilen ve
ana unsurlann~~Ilkça~~sanat~ndan alan bir ak~m~n temsilcilerinden
olup, Italya'da çe~itli dini binalar ve saraylar~n yap~c~s~d~r. Bu sanat
cereyan' xv~~~. yüzy~l ortalar~ndan itibaren Bat~'da yayg~n bir hal alarak çe~itli memleketlerde örnekler vermi~, sonralar~~Fransa'da Empire
denilen üslubun do~mas~na yol açm~~t~r. Ayn~~esaslara göre de~i~ik
memleketlere atlayan ayn~~üslup, Ingiltere'de, Almanya'da, hatta
Amerika'da de~i~ik ~ekillerde adland~r~l~r. Bu üslup yaln~z Bat~'da
kalmam~~~ve xv~~~. yüzy~l sonlar~na do~ru Osmanl~~Imparatorlu~una
da s~zarak gerek Istanbul'daki gerek Anadolu'daki baz~~yap~lann
mimarilerinde ve süslemelerinde kendisini göstermi~tir. Hatta denilebilir ki, x~x. yüzy~l içlerinde gitgide yayg~n bir mimari anlay~~~ve iç
dekorasyon olarak hemen her çe~it eserde uygulanm~~t~r. Bu durum,
Türk sanat~n~n genel Avrupa sanat cereyanlann~n d~~~nda kalmad~~~n~, biraz geç olmakla beraber onlar~n paralelinde bir yer ald~~~n~~
gösterir. Bu bak~mdan, Napoli Üniversitesi Mimarl~k Tarihi Enstitüsünün düzenledi~i, Uluslararas~~xv~~~. yüzy~l Mimarisi ve L. Vanvitelli'yi
Anma Kongresi, Türk sanat~~bak~m~ndan ilgi çekici olmu~tur. ~öyle ki:
Bat~'dan bize gelen bir sanat cereyan~n~n kaynaklann~~ve örneklerini
yerinde görmek, kongrede verilen tebli~lerde bu konu üzerindeki
ara~t~rma ve çal~~malar~~ ö~renmek mümkün olmu~, ba~ka taraftan
da, xv~~~. yüzy~lda Türk Mimarisi ve Neo-Klasik Üslup ba~l~kl~~tebli~~ile,
bu cereyan~n Türk sanat~ndaki akislerini ortaya koyarak bunu tan~tmam~z imkân~~elde edilmi~tir. Ayr~ca xv~~~. yüzy~l içinde Türk sanat~nda ba~layan tesirleri üzerinde durularak, bunlar~n izleri, esaslar~~
ve örnekleri de ortaya konulmaya çal~~~lm~~t~r. Bu arada III. Ahmet
devrinde canlanan ve xv~~~. yüzy~l içlerinde büyük bir ~öhreti olan
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Ka~~thane'deki Sâadabat Saray~~çok ilgi çekici bir örnek olarak
amlm~~t~r. Çünkü Bat~ 'da Fontaineblau, Salzburg vs. gibi saraylar~n
içinde çe~ itli su tesisleri, kaskadlar, cedveller ve fiskiyeler gibi su oyunlar~na sahip geni~~bir park~n içinde kurulmas~~gelene~i, Sâadabat
Saray~nda da aynen tatbik edilmi~tir. Bunlar~~Nedim'in ~iirlerinden
ve çe~itli tekniklerdeki resimlerinden tammaktay~ z. Ayn~~husus, çok
geni~~ölçüde olarak Vanvitelli'nin Napoli yak~n~nda yapt~~~~Caserta
saray~ndaki parkta da görülür 1.
Napoli'de 4-1 o Kas~m 1973 tarihleri aras~nda, Türk Tarih
Kurumunca sa~lanan imkanlar ile kat~ld~~~m~z Uluslararas~~Kongrede i~te bu hususlar üzerinde durmam~ z mümkün olmu~tur. Tebli~imizin az say~da resimli yabanc~~dildeki metni, Napoli Üniversitesi
taraf~ndan yay~nlanacak Kongre kitab~nda bas~lacakt~r 2 . Daha geni~~
olan Türkçe metin daha çok resim ile Belleten'de yay~nlanmak üzere
verilecektir. Bu kongre dolay~s~ yle Napoli ve çevresindeki baz~~önemli
sanat eserleri Napoli, Capodimonte, Caserta saraylar~~görülmü~,
incelenmi~, ayr~ca Salerno ~ehri ve Ilkça~a ait mabetleri çok tan~nm~~~
olan Paestum ile Anadolu'da eski devirlere ait benzerlerine raslanan
bir ma~ara etraf~ nda kurulan dini bir tesis olan Bedia di Cava dei
Tirreni ziyaret edilmi~tir. Bu gezilerde görülen saraylardan birinde
xv~n. yüzy~l ortalar~nda Napoli saray~na Osmanl~~Imparatorlu~unu
temsilen 1741'de gelen bir Türk elçisiyle Trablus'dan ayn~~y~l gelen
di~er bir elçinin büyük boyda ya~hboya tablolar~~tesbit olunmu~,
bunlar hakk~nda malzeme toplanarak Türk tarihi bak~m~ ndan de~erleri inkâr olunamayan bu tarih vesikalar~mn tan~t~lmalar~~için haz~rl~k
yap~lm~~t~r. Bu tablolar, çal~~malar~m~z tamamlan~nca Belleten'de
yay~nlanacakt~r 3 .
PROF. DR. SEMAV~~EY~CE
Türk Tarih Kurumun'da XII. Atatürk T~lltIc Konferanslart dizisi içinde 19
nisan 1974 tarihinde verdi~im, Istanbul'da Kâk~thane'de Sâadabat ve Çaklayan Saray/ar~~ ba~l~kl~~konferansda bu konu geni~~ölçüde i~lenmi~tir. Bu konu~man~n metni
bütün resim malzemesi ile bas~ lacakt~r.
2 Kongreye sundu~umuz bildiri, L'architettura Turca del secolo XVIII° e lo
stile Neoclassico nell'arte Turca ba~l~~~~ile resimli olarak bildiriler kitab~nda
yay~nlanacakt~r.
3 Yapt~~~m~z ara~t~ rmalara göre bu elçi, Küçük Hüseyin Efendi'dir, bkz.
Faik Re~it Unat, Osmanl~~Sefirleri ve Sefaretntimelri, Ankara 1968, cedvel XII,
No. 136. Burada hakk~ nda fazla bir bilgi verilmeyen bu elçinin ya~l~boya tablosu ile ilgili çe~itli notlar tesbit ettikten ba~ka, Istanbul'daki mezar~n~~da bulduk.

