MELCHIOR LORICHS'IN ~STANBUL PANORAMASINDAKI
OSMANLI KIMDIR?
MEHMET ARMAN GÜRAN - AY~E ZEKIYE ABALI*

Giri~~

Melchior Lorichs'in 1559 tarihli "Byzantivm sive Constantineopolis"1
ba~l~kl~~~stanbul panoramas~, Leiden Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmaktad~r. Boyudan ve aynnt~lan aç~s~ndan, daha önce veya onunla yak~n tarihte
üretilmi~~tüm benzerlerinden çok öte nitelilder ta~~yan bu resmin s~ld~kla sözü
edilen bir özelli~i de, ressam~n kendisini, kent görüntüsünün önünde çal~~~rken,
yan~nda di~er bir ki~i ile birlikte resme eklemi~~olmas~d~r. Bu "sahne içinde
sahne" kompozisyonu pek çok ki~i taraf~ndan ilgi çekici bulunmu~~ve ressam~n
yan~nda, Osmanl~~giysileri içinde görülen ki~inin temsili bir figür oldu~u varsay~lm~~t~r. Bu makalede, kent panoramas~mn görsel belge olarak irdelenmesi
yap~lacak ve Osmanh figürünün kimli~i sorgulanacakt~r. Resmin yap~ld~~~~
tarihi ba~lam~n göz önüne ahnmas~ndan ba~ka, kompozisyonunun ve aynnt~lann çözümlenmesi ile elde edilen ip uçlan, bu ki~inin temsili bir Osmanl~~figürü
de~il, önemli bir ki~i oldu~unu ortaya koymaktad~r.
Bir Görsel Belge Olarak Lorichs Panaromas~~

Onaltmc~~yüzy~lda ya~am~~~olan Danimarkal~~ressam Melchior Lorichs,
Kutsal Roma Germen imparatoru'nun elçisi olarak Istanbul'a gelen Baron Von
Busbeque'in seyahat heyetine kat~lm~~~ve 1555-1559 aras~nda Osmanl~~ülkesinde
bulunmu~tur. Busbeque'in Avrupal~~bir dostuna yazd~~~~mektuplar bu ziyarete
ve göreve ait en önemli belgedir2. Her ne kadar heyetinde bir ressam~n bulundu~undan söz etmese de, Lorichs'in Baron'un bir portresini yapm~~~olmas~~ve
heyetin misafir edildi~i Elçi Han'da ikamet etti~ini gösteren bir resminin buYeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarl~k Fakültesi Ogretim Üyeleri,
aguran@yeditepe.edu.tr, abali@yeditepe.edu.tr
1 Melchior Lorichs, Byzantivm sive Constantineopolis, (1559) Universiteitsbibliotheek, Leiden
BPL 1758.
2 Ogier Ghiselin De Busbeque, Türk Mektuptan, Çeviri: Hüseyin C. Yalç~n, Remzi Kitabevi,
Istanbul 1939.
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lunmas~, onun Istanbul'a bu ~ekilde geldi~ini do~rulamaktad~r. Sol üst bölümünde "Byzantivm sive Constantineopolis" ba~hld~~~~bulunan panoraman~n
orta k~sm~nda Das orrt zu Gallatta oder Pera da ich Melchior Lorichs die Statt am moisten
oder den moisten theil der Stadt geconterfeit habe Anno 1559 ifadesi aç~kça okunmaktad~r. Resmin gerçekçi ifadesi, bak~~~yönünün Galata s~rtlar~ndan oldu~unu do~rulamaktad~r. Ressam~n 1555-1559 aras~~Istanbul'da bulundu~u, ancak panoramay~, üzerinde tekrar çal~~arak, Venedik'de tamamlad~~~~tahmin edilmektedir.
Kütüphane kay~tlar~nda resim, bütün halinde 1145 cm. eninde ve 45 cm.
yüksekli~inde olarak verilmi~tir. Orijinalde tek parça yatay bir bant ~eklinde
olan resmin, daha sonra 21 paftaya ayr~ld~~~, paftalann enlerinin farkl~~ölçülerde
oldu~u ve baz~~paftalann~n ileri derecede tahrip oldu~u bilinmektedir. Panorama, Avrupa'da ilk defa 1902'de Oberhummer taraf~ndan, ressam~n hayat~~ve
eserin üretili~~ba~lam~n~~da içeren bilgilerle beraber yarnlanm~~t~r3. Sanatç~n~n
Osmanl~~topraklar~nda gözlemledi~i insanlar, yap~lar, araç-gereç ve hayvanlara
ait bir de albümü bulunmaktad~r. Bu a1büm ressam~n ölümünden sonra, Avrupa'da farkl~~yay~nc~lar tarafindan bas~lm~~t~r. Albüm içerdi~i Sultan Süleyman
portresi ve boy resmi ile ayr~~bir önem ta~~r. Sanatç~y~, Türkçe yaz~nda ilk tan~tan Semavi Eyice olmu~tur. 1963 y~l~nda bir makale4 ile panoramay~~ve 1970
y~l~nda da bir kitap bölümüyle5 sanatç~n~n Sultan Süleyman portresini incelemi~tir.
Panorama'n~n t~pk~~bas~m~~1999'da Bern'de, Mango ve Yerasimos'un sunu~~makaleleri ile yay~nlanm~~t~r, ancak bu kaynak az say~da bask~~yap~ld~~~ndan
oldukça nadirdir6. Resim, 1999 y~l~nda Paris'de ve 2010 y~l~nda Istanbul'da iki
önemli sergiye dahil edilerek izleyiciye aç~lm~~t~r7. Lorichs ve eserleri hakk~nda
en kapsaml~~ çal~~ma 2009 y~l~nda Fischer tarafindan yay~nlanan dört ciltlik
eserdir8. Eserin dördüncü cildi tamamen panorama'ya, ikinci cildi ise Türkiye
3 Eugene von Oberhummer, Konstat~~ntinopel unter Sultan Sukiman dem Grossen aufgenommen im
jahre 1559, Münih 1902. Burada kullan~lan resimler bu bask~dan ahnm~~t~r.
4 Semavi Eyice,"Flensburglu Melchior Lorichs" Türk Kültürü, Türk Kültürü Ara~t~rma Enstitüsü, say~~10, A~ustos 1963,syf. 36-43.
Semavi Eyice, "Avrupa'l~~Bir Ressam~n Gözü ~le Kanuni Sultan Süleyman", TTK, Kanuni
Arma~an~, Ankara, 1970, sy£129.
6 C.Mango-S.Yerasimos, Melchior Lorichs' Panaro~~~a of Istanbul 1559, Ertu~&Kocab~y~k Publications, Istanbul 1999.
7 Soliman le Magnque: 15 Fevrier au 14 Mail990, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris
1990. Bizantion'dan Istanbul'a Bir Ba~kentin 8000 Y~l~: 5 Haziran - 4 Eylül 2010 Sabanc~~Müzesi,
Istanbul 2010.
8 Erik Fischer ve di~erleri, Melchior Lorck, The Royal Library Vandkunsten Publishers, Kopenhag 2009.
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Albümü'ne ayrdm~~t~r. Panorama'n~n incelenmesi Istanbul'un kent ve mimarl~k tarihi aç~s~ndan önemli oldu~undan, çesidi paftalan, makalelerde ve kitap
bölümlerinde bir çok kez kullan~lm~~t~r. Bunlardan Morkoç ve Westbrook' un
makaleleri dikkate de~erciir9.
Lorichs'den önce ve sonra, pek çok Avrupal~~sanatç~~Istanbul'u betimleyen
resimler üretmi~lerdir. Bunlar önceleri ku~bak~~~~resimler, daha sonra panorama
ve haritalar ~eklinde yap~lm~~lard~rm. Bu resim ve haritalan görsel birer doküman olarak ele ald~~~m~zda, ne kadar ve hangi balamlardan hassas olduklar~~
sorusu daima tart~~~lm~~t~r. Kronolojik olarak Lorichs panoramas~ndan önce
üretilmi~~olanlar~n tümü için gerek çizim tekni~i, gerekse gözlemcinin ilgisindeki
seçicilik aç~s~ndan çok hassas olmad~klar~~yarg~s~na vanlabilir. Manners, Buondelmond resminin çesitli uyarlamalann~~inceledi~i makalesinde bu konuya de~inmi~~ve ~stanbul Osmanl~~kenti olduktan sonraki tarihe ait olan uyarlarnalar
da bile, Osmanl~~izinin resimlerde hiç bulunmamas~na dikkat çekmi~tir". Bu
saptamay~~destekleyen di~er bir örnek, ayn~~döneme ait ~stanbul resimleri içinde
en yayg~n olarak kar~~m~za ç~kan Pinargentitnin 1573 tarihli ku~bak~~~~resminde,
Do~u Roma ve Bizans yap~~ve an~t eserlerinin tümü görülürken, o tarihe kadar
in~a edilmi~~oldu~unu bildi~imiz, büyük ve amtsal yap~lar olan Bayezid, Yavuz
Selim, ~ehzade ve Süleymaniye Camilerinin gösterilmedi~i gerçe~idir. Söz konusu resimlerde, e~er varsa, sadece Fatih Camii ve Yeni Saray (Topkap~) görülmektedir. Bu hatalar için, ressamlann bizzat kendi gözlemlerinden ziyade,
eski resindere ve sözlü anlat~mlara güvenerek resimlerini olu~turmalar~~nedeniyle ortaya ç~kt~~~~bir aç~klama olabilir. Ancak Manners'~n da de~indi~i, bilinç
alt~nda yatan bir Osmanl~~varl~~~n~n reddi dürtüsünün, seçiçi alg~~biçimi yaratt~~~~da dü~ünülmelidir. Bu durum, ~stanbul Osmanl~~kenti oldu~undan beri geçen yüz y~l~~ a~k~n sürede gerçekle~en de~i~imi ve yeni yap~la~may~~görememek
~eklinde bir sonuç da yaratm~~t~r. Melchior Lorichs, hassas betimlemesi ile, bu
ak~m~n d~~~na ç~km~~~ilk ressamd~r ve uzunca süre tek örnek olarak kalm~~t~r.
Lorichs ~stanbul panoramas~nda, Osmanl~~dönemine ve öncesine ait yap~~ ve
an~tlan e~it a~~rl~kta yans~tm~~t~r.
9 Selen Morkoç, "City and Self in Three Accounts of Istanbul",ODTC Mimarl~k Fakültesi Dergisi, cilt 24, say~~2, Ankara 2007, syf.83-104.
Nigel Westbrook, Kenneth R.Dark, Rene van Meeuwen, "Constructing Melchior Lorichs's
Panorama of Constantinople", journal of the Sodep, of Architectural Historians, say~. 69, Mart 2010 s.
62-87.
i° Ian Manners, Europe~~n Cartographers and the Ottoman World 1500-1750, Oriental Institude
Museum Publications No.27, Chicago 2007.
il Ian R.Manners, "Constructing Image of a City: Christopher Boundelmonti's Liber Insularum Archipelagi", Annals of the Association of American Geographers 87, no.1, 1997.
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Lorichs panoramas~n~n belge de~erindeki bu üstünlük, sadece kendi gözlemlerine dayanan ve yetenekli bir ressam taraf~ndan üretilmi~~olmas~ndan kaynaldanmaz. Panoraman~n üzerinde pek çok yaz~l~~ aç~klama verilmi~tir. Bu
aç~klamalar, resimin yoruma aç~k de~il, dökümanter olma amac~yla üreüldi~ini
iyice ortaya koymaktad~r. Aynca, ressam~n kulland~~~~yans~tma tekni~i kendi
ça~~~için çok ileri bir tekniktir. Yalda~~k 6 km. geni~li~indeki bir bölgeyi kapsayan resim, birkaç ayn noktadan bak~larak çizilen ön çali~malann, perspektif
kaymalann düzeltilerek birle~tirilmesiyle olu~turulmu~tur12. Bir ba~ka önemli
husus, Lorichs'in kente bak~~~yönün de di~erlerinden farkl~~olu~udur. önceki ve
ça~da~~~ressamlann hepsi Istanbul'a güney veya do~u yönlerinden bakm~~ken,
Lorichs kente kuzey yönünden bakm~~t~r. Sadece bu yönün seçimi dahi ressam~n kentteki yap~sal de~i~imi ne kadar iyi gözlemledi~ini ispat eder. Zira Istanbul'da tarihi yanmadan~n kuzeyi biraz daha tepeliktir ve Osmanl~~sultanlan bu
topo~rafyadan yararlanarak, kendi an~t eserlerini bu tepelerin yüksek noktalar~na s~ralam~~lard~r. Sonuçta Istanbul'un yeni kazand~~~~Osmanl~~karakteri, kuzeyden bak~ld~~~nda en net ~ekilde ortaya ç~kmaktad~r ve Lorichs de bunu saptam~~, kente kuzey yönünden bakm~~t~r.
11 Numaral~~Pafta veya Ketebe
Lorichs panoramasm~n görselle~tirme tekni~i ve belge de~erinin yan~~ s~ra,
dikkat çekici bir ögesi de, resmin tam ortas~na raslayan ~ l. numaral~~paftadald
kompozisyondur. Bu pafta elyazmas~~kitaplarda bulunan ketebe sayfas~n~~hat~rlatan bir nitelik ta~~r. ~öyle ki, ressam kendisini, muhtemelen Galata surlan
üzerinde Azapkap~'ya rasdayan yüksekçe bir platoda panorama üzerinde çal~~~rken resmetmi~tir. Üzerinde çal~~~lan rulo ka~~tta silik olarak geri plandaki kent
manzaras~~görülmektedir. Resim dili arac~l~~~yla Lorichs, Ben bu resmi yaparken....
demektedir ve cümlenin devam~~üzerinde bulunduklar~~sur duvarlanndaki bir
ta~a kaz~nm~~t~n Galata vva Pera denilen yerdeydim ve y~l 1559'du.
Ressam, sa~~tarafinda oturmakta olan Osmanl~~layafedi ki~inin uzatt~~~~bir
kaba firças~m bat~rmaktad~r ama, yüzü sol taraf~na dönüktür ve bakt~~~~yönde
resimden büyükçe bir parça eksiktir. Eksik parçan~n boyut ve ~ekli, ayr~ca kompozisyonun yap~s~~burada bir veya iki insan figürünün olabilece~ini dü~ündürmekteciir. Bu aynnt~nm kesin olarak saptanmas~~olanaks~zd~r, ancak ressam~n
sa~~nda oturmakta olan Osmanl~, oldukça ayr~nt~l~~tasfir edilmi~~bir ki~idir. Res12 Karl Wulzinger, "Melchior Lorichs ansicht von Konstantinopel alstopographische quelle", ayr~~bas~m, Harrassowitz, Leipzig.1932 . Dipnot 9 da verilen Westbrook ve di~erlerine ait
kaynak, Wulzinger'in çal~~mas~n~n gözden geçirilerek geli~tirilmesini içerir.
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Resim 1. Panorama'mn merkezi, X ve XI numaral~~paftalar
sam~n kendisinden epeyce daha ya~l~~olan bu erkek, ciddi bir yüz ifadesi ile resmin yap~m~n~~izlemektedir. Giysisi sade olmakla birlikte, o y~llarda seçkin ki~ilerin kulland~~~~biçimde iri bir san~~~vard~r. Bir eli ile ressama kadeh biçimde bir
kap uzat~rken, di~er eli panoraman~n yay~ld~~~~resim tahtas~n~n üzerinde durmaktad~r. Bu el orantas~z derecede iridir ve bir nesne tutmaktad~r. Bu nesne
hokkan~n kapa~~~veya bir mühür olabilir, fakat ne elin a~~n iri olu~u, ne de tuttu~u nesne tesadüfi de~ildir. Küçük bir alan içinde hem ressam~n kendi eli, hem
de Osmanh'n~n eli görülmektedir ve aralannda belirgin fark vard~r. Bunu bir
çizim hatas~~kabul etmek Lorichs'in ressam olarak sahip oldu~u beceriyi gözard~~
etmek olur. Bu durumda iri el, t~pk~~iri sank gibi, yüksek yetkilere sahip önemli
bir ki~inin i~areti olmal~d~r.
Bu paftadaki ilginç anlat~n biçimi, resimle ilgilenen herkesin dikkatini
çekmi~~ve ressam~n yan~ndaki ki~inin onun Osmanh u~a~~~veya yard~mc~s~~oldu~u var sarl~n~~t~r. Bu varsarm, zaman~n ko~ullann~~gözard~~eden, kestirme bir
yarg~~olmal~d~r. Baron von Busbeque'in mektuplannda, heyetin kendi hizmetkarlan, hatta doktoru ile görev yerine geldi~i, Osmanl~~topraldanna girdikten
sonra daima yeniçeriler e~li~inde yol ald~klan ve Istanbul'daki ikamederinde
Elçi Han~'nda kilit alt~nda tutulduklan, aç~kça yaz~hd~r. Bu ko~ullar alt~nda Avrupal~~ressam~n ya~l~~ve Müslüman bir Osmanl~~vatanda~~n~~kendisine hizmetkar
olarak almas~~ve Galata s~rtlannda serbestçe dola~mas~~dü~ünülemez.
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Panoramamn, Kutsal Roma Germen imparatoru'nun veya Baron von
Busbeque'in sipari~i ile yap~ld~~~n~~ dü~ünen ara~t~rmac~lar olmu~tur13. Sipari~~
sahibi kim olursa olsun, ~stanbul panaromas~~ve Türkiye Albümü'ndeki resimler
Sultan'~n izni olmadan yap~lamazd~. Izin verildi~i halde bile, ressam~n çok rahat
çal~~amamas~, halktan ki~ilerce rahats~z edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Uzun
zaman gerektiren bu çal~~ma boyunca onu hem denetleyen, hem koruyan güçlü
birisinin bulunmas~~ ~a~~rt~c~~olmaz. Resimdeki ya~l~~Osmanl~, bu denetleyici ve
koruyucu ki~idir. Osmanl~~giysili ya~l~~adam, her ne kadar ressama yard~m etmekteyse de, hizmet etmekten çok, ona nezaret etmektedir. Oturur vaziyette, edilgen
ama dikkatlidir. Bütün bunlarla ressam, hikayesini resim diliyle anlatmaya devam
etmektedir: Ben resmimi yaparken Osmanl~~seçkinlerinden olan bu ki~i bana nezaret etti, onun
yard~m ve deste~ini gördüm. Resmin sol tarafindaki bo~lukta tasfir edilenin ne oldu~unu saptayabilsek, ~üphesiz hikaye daha ayr~nt~l~~hale gelebilirdi.
Lorichs resimde yeralan Osmanl~~ figürünün kimli~ini, resmin kaybolmu~~
bir yerinde aç~kça yazm~~~olabilir veya olmayabilir, fakat figürün üzerinde ki~inin kimli~ine ili~kin ufak bir ipucu vermi~tir. Ya~l~~Osmanl~in~n iri san~~n~n
lovnmlan aras~nda koyu çizilmi~~bir nesne vard~r. Bu bir pergeldir. Osmanl~lar~n sanklanna mücevher takt~klan bilinirse de, bu pergel, mücevher veya süs
e~yas~~olmak için çok iridir. O halde bu ayr~nt~, ya o ki~inin devaml~~yan~nda
bulundurdu~u bir araçt~r, ya da ki~inin kimli~inin bir i~areti olarak çizilmi~tir.
Pergel, bir astronomu veya bir geometri bilginini, bir kündekâr ustas~n~, ya da
bir mimari dü~ündürmektedir.
AYNI YILLARDA ISTANBUL'DAKI KENTSEL GELI~IM
Melchior Lorichs'in Istanbul'da bulundu~u y~llarda ~ehir, yo~un bir yap~~
faaliyeti içindedir. Yanl~zca Süleymaniye Camisinin in~aat~~ de~il, K~rkçe~me su
yollan= yap~m~~da devam etmektedir. ~stanbul, Osmanl~~ kenti oldu~undan
beri en h~zl~~ de~i~im döneminden geçmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'~n
saltanat~~dönemi, zenginli~in zirvesidir ve bu zenginlik hay~r ve gelir getirici
yap~lara dönü~mektedir. Sultan'~n ve yönetici s~n~ftan ki~ilerin an~tsal camilerinin in~as~~sürerken, esnaftan say~labilecek agalar~n dahi Hassa Mimarlanna
mescitler sipari~~etti~i bir dönemdir. ~badethanelerin d~~~nda çok say~da türbe,
imaret, medrese, hastane, kervansaray, hamam, mahzen ve saraylar yap~lmaktad~r. ~ehir, yeni bir mimari üslup ile, yeni bir silüet kazanmaktad~r. Lorichs'in
bu yo~un faaliyeti gözden kaç~rmas~~mümkün de~ildir.

13

Nigel Westbrook, Kenneth R.Dark, Rene van Meeuwen, a.ge., s. 64.
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Resim 2. XI. Numaral~~ paftadan detay
Kentin de~i~im sürecine farkl~~sosyal s~n~flardan kad~n ve erkek yap~lann
bânileri olarak kat~l~ rken, gereken i~~gücü Osmanl~~ topraklar~n~n her yerinden
ça~r~lan ustalarla olu~turulmu~tur. Necipo~lu'nun Osmanl~~ yap~~kültürü konusunda ba~~eser olan kitab~, zaman~n in~aat faliyetinin örgütleni~i hakk~nda bilgi
verirken, Hassa Mimarlanmn ba~~~olan Mimar Sinan'~n hem yap~lar~n tasarlay~c~s~~ ve hem de yap~~üretimi faaliyetinin yöneticisi olarak oynad~~~~ikili rolü
belgeleriyle aç~klar". Sultan Süleyman'~n ilk saltanat y~llar~ nda tüm seferlerine
kat~lm~~, daha sonra askerlikten aynlarak Hassa Mimarlanin~n ba~~ na geçmi~~
olan Mimar Sinan, Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde ba~~
14 Gülru Necipo~lu, Age of Sinan, Architecural Culture in the Ottoman World, Reaktion Books, London 2005.
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mimar olarak elli y~l kadar göreve devam etmi~tir. Lorichs'in Süleymaniye Camisi'ni ayr~nt~l~~olarak incelemi~~oldu~u, Türkiye Albümü içinde yer alan bir
resimden anla~~lmaktad~r. Söz konusu resim, Süleymaniye Camisi'nin ~a~~rt~c~~
derecede gerçekçi ve aynnt~li bir belimlemesiclir. Kenti ve yap~lan böylesine
dikkatle inceleyen ressam Lorichs, Mimar Sinan ile tan~~m~~~olmal~d~r.
Hakk~nda çok söz söylenmi~~olan Mimar Sinan'~~ki~isel yönleriyle tan~mak,
onu kendi sözlerinden, Tezkeretü7 Bünyan ve Tezkeretü'l Ebn0' den okumay~~gerektirir15. Her ne kadar, Mustafa Sai Çelebi tarafindan kaleme almm~~sa da, Mimar Sinan'~n kendi sözleri ve m~sralan seçilebilmektedir. Kendisinden daima
Fakir olarak söz eden Mimar Sinan, son söz olarak, in~a etti~i yap~lar~n ihti~am~~
veya say~sal çoklu~u ile de~il, çabas~ndaki ciddiyet ile an~lmak istedi~ini söyler.
Mimar Sinan'~ n sözlerinden ayr~nt~l~~bir ki~ilik portresi ç~kartmak mümkündür.
Ancak bu yaz~m~z~n kapsam~~içinde sadece tekrar eden bir motife dikkat çekmek
istiyoruz. Develi'nin transkripsiyonu ile Mimar Sinan'dan aktanrsak :
...neccârl~k semtine râg~b u tâlib olup üstâd hizmetinde pergâr-vâr
sâbit-kadem olup merkez ü medar gözledüm Ahir pergârvâr kenâr çizüp
seyr-i diyâr özledüm. 16
...leyl ü nehâr bir ân ve bir sâ'at karâr eylemeyüp demürlü 'asâyla
pergârvâr, kubbenunun merkez ü medânn devvâr idüm. 17
Kendi yeti~me sürecinin t~pk~~pergel gibi bir aya~~~temel ilkelerde sabit, bir
aya~~~ile çevrede dola~arak ve ba~ka diyarlan gözlemleyerek geçti~ini söylerken,
mesle~ine ait temel bir arac~~kendisi için te~bih olarak kullanmaktad~r. Ayr~ca
uzun ömrünün en yo~un çal~~ma dönemi olan Süleymaniye in~aat~mn son günlerini de, pergelin hareketlerine benzeterek ifade eder. Pergel'in mimarlar için
öneminin yan~~s~ra tasavvufi ça~n~~mlan da oldu~u dü~ünülürse, Mimar Sinan'~n te~bihine hem maddi, hem manevi anlamlar yüldecli~i aç~kt~r.
Ayr~ca, Tezketü'l Bünyan ve Tezkeretül Ebm'ye'nin her ikisinde de giri~~bölümlerinde "cân ve gönlün halvet saray~~olan Adem'in vücûdunu" pergel ve cetvelsiz bina eden Tanr~'ya hamd eder18 .

15 Sai Mustafa Çelebi, Yay~na haz~rlayan: Hayati Develi, Yap~lar Kitab~~Tezkeretit'l Bü~~yan re
Tezkeretül Ebn~,e, Koçbank Yaymlan, ~stanbul 2001. Aynca, farkl~~yazmalan luyaslayarak inceleyen
bir çal~~ma daha vard~r: H. Crane-E. Ak~n, Sinan's Autobiographies, Brill, Leiden Boston, 2006.
16 Sai Mustafa Çelebi, ag.e., s. 135.
17 Sai Mustafa Çelebi, ag.e., s. 155.
18 Sai Mustafa Çelebi, a.g.e., s. 129 ve 176.
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Bu sözciilderin d~~~nda, Mimar Sinan'~n pergeli kendi özel i~areti olarak
kulland~~~n~~ispat eden bir ifadesi daha vard~r: Süleymaniye Külliyesi'ne kom~u
bir konumda bulunan kendi türbe bahçesi, plan düzleminden bakdd~ffinda bir
pergel biçimindedir. Türbe bahçesinin bulundu~u yer ve devammdaki geni~~bir
alan~n Sultan tarafindan kendisine verilmi~~oldu~unu, burada Mimarba~fmn
büyük bir kona~~n bulundu~unu vakfiyesinden ögreniyoruz19. Kendisi tarafindan ta ssrlanan ve yapt~r~lan türbenin bahçe duvarlar~, metinlerde kulland~~~~
pergel te~bihini tekrar eder. Yarundan geçenlerin göremedi~i, ancak yüksekten
bak~ld~~~nda veya rölevesi yap~ld~~~nda ortaya ç~kan pergel ~ekli, örtülü bir i~arettir. T~pk~~Melchior Lorichs'in göze batmayan pergel i~areti gibi, Mimar Sinan'da kendisini anlatan i~areti, sadece baz~~ki~ilerin görebilece~i ~ekilde çizmi~tir. Burada görülen resim, Mimar Ali Saim ülgen tarafindan restorasyon öncesinde yap~lan rölevedir". Türbe, günümüzde bu plandaki boyudardan daha
geni~~bir bahçe içinde bulunmaktad~r. Vakfiyede sözü geçen dükkanlar dizisi, o
tarihte türbe bahçesinin biti~i~inden ba~lamaktayd~, restorasyon s~ras~nda bu
birimler kald~r~lm~~, türbe bahçesi geni~lemi~~ve çevreleyen duvarlar ayn~~karakteri koruyacak ~ekilde devam ettirilmi~tir. Bu durum pergel biçimini bozmam~~,
sadece pergelin bacak boylar~m uzatnu~t~r.
SONUÇ
~imdiye kadar Mimar Sinan için görsel belge olarak elimizde sadece bir minyatür içinde, küçük bir figür vard121. Sultan Süleyman'm defmi öncesinde mezar
kazanlar~~denetleyen ve elinde ölçü aleti tutan ki~inin Mimar Sinan oldu~u hakk~nda görü~~birli~i vard~r22. Bu figür, iri sar~k ve gö~üse inen beyazla~m~~~sakallanyla,
Lorichis'in panoramasmdaki Osmanl~'ya benzerlik gösterir, ayr~ca her ikisinde de
mimar kimli~i, mesle~ine ili~kin bir aletin i~aret olarak kullan~lmas~yla ifade edilmi~tir. Minyatür ve bat~~tarz~~resim çok farkl~~anlat~m biçimleri olduklar~~halde,
simgeler yoluyla anlat~m ça~~n ruhunu yans~tmaktad~r.

19 Ibrahim Ate~, "Vakfiyesinin Ihtiva Etti~i Bilgiler I~~~~nda Mimar Sinan", Yay~na haz~rlayan S. Bayram, Mimarba~~~Koca Sinan Ya~ad~~~~Ça~~ve Eserleri cilt I, Vak~flar Genel Müdürlü~ü Yay~n~,
Ankara 1998. Bu makalede valcfiyenin transkripsiyonu ve sadele~tirilmi~~metni vard~r. Metinde,
Mimar Sinan'~n di~er müllderinin yan~~s~ra, Süleymaniye'nin kuzey do~usunda bulunan kona~~~
ayr~nt~l~~~ekilde anlat~lm~~~ve kendi mezar alan~n~~da sagl~~~nda haz~rlad~~~~ifade edilmi~tir.
20 Ali Saim °igen, Mimar Sinan Tap~lan, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1989, levha
59. Orijinafieri TTK'cla bulunan röleveleri Mimar elgen 1938-1962 y~llar~~aras~nda haz~rlam~~t~r.
21 Mimar Sinan figürü, Dublin Chester Beatty Kütüphanesinde 413 numara ile kay~tl~, Seyyid Lokman'~n Tarih-i Sultan Süleyman adl~~yazma eserindeki bir minyatürde bulunmaktad~r.
22 Necipo~lu, a.g.e., s. 15.

Belleten, C. LXXV, 24

370

MEHMET ARMAN GÜRAN — AY~E ZEKIYE ABALI

Resim 3. Mimar Sinan Türbesi, Ali Saim Ülgen rölevesi.
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Bütün bunlar~n ~~~~~nda diyebiliriz ki,
Melchior Lorichs'in ~stanbul panoramas~nda
görülen Osmanl~~figürünün Mimar Sinan oldu~u konusunda kuvvetli deliler vard~r. Mimar
Sinan'~n toplumsal haf~zada kazanm~~~oldu~u
yer dü~ünülürse bu önemli bir belgedir ve elimizdeki ona ait tek bat~~tarz~~ portredir. Fakat,
Lorichs'i Mimar Sinan'~n resmini panoramaya
eldemeye yönelten nedenlerin neler oldu~u da
üzerinde dü~ünülmeye de~er. Bu konuda spekülatif olsa da, baz~~tahminler yürütmeyi, ba~ka
ara~t~rmac~lara yol açabilir umuduyla uygun
gördük, bu tahminlerimiz ~unlard~r:
*Resmi sipari~~eden ki~i Mimar Sinan olabilir, ilk yap~lan orijinal Istanbul'da kalm~~, Lorichs
ikinciyi Venedik'te tekrar üretmi~~olabilir.
*Lorichs ve Mimar Sinan aras~nda sanatç~~
dayan~~mas~~ olu~mu~, Sinan ressam~n Istanbul'da geçirdi~i günlerin verimli olmas~n~~ sa~lam~~, ressam da bu nedenle onu resmine eklemi~~olabilir.
Resim 4. Mimar Sinan,
Sultan Süleyman'~n defin
haz~rl~~~~s~ras~nda

*Lorichs sanatç~~ gözü ile ~ehrin Osmanl~~
kimli~ini yaratan ki~inin Mimar Sinan oldu~unu
gözlemlemi~~ve bunun ifadesi olarak Sinan'~n
bilgisi d~~~nda onu resmine eklemi~~olabilir.
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