NORAH M. TITLEY, Miniatures from Turkish Manuscripts. Catalogue and
subject index o:f paintings in the British Library and the British Museum, 1981, 144
Sayfa, ek 54 resim-tablo. Edeni yaz~l~~ de~il. The British Library Board
yay~n~d~r. (B/8965)
Türk tarihinin karanl~kta kalm~~~konular~n~~ayd~nlatmak için gerekli olan yaz~l~~belgeler
yan~nda, resim kalmulann~n da nas~l büyük bir önem ta~~d~~~~son y~llarda iyice ortaya ç~km~~t~r.
Bilimsel bir disiplin içinde ö~retilen bu konunun kaynaklar~~kitapl~klan doldurmaktad~r.
Günümüze dek bir merak için toplanan bu malzemenin, art~k meraktan da öte, gerçek belge
niteli~inde oldu~u yap~lan ara~t~rmalardan anla~~lmaktad~r. Bu hususda Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nin ba~latt~~~~çabay~~anmak gerekir. Sanat Tarihi r~llt~t adl~~süreli yay~n, bu
alanda bir ç~~~r açm~~, akademik düzeyde tek ba~~na kald~ktan sonra, günümüzde yay~nlanan
baz~~yan popüler sanat dergilerifiin de öncüsü olmu~tur. Bu ç~k~n en güzel süsleyen kitaplardan
birisine ~imdi kavu~mu~~bulunuyoruz. Y~llarca Londra kentinde toplanan ve ara~t~nc~lar
taraf~ndan büyük bir merak ile ziyaret edilen Türk sanat~~malzemesinin olgun ve seviyeli bir
katalogu yay~nlanm~~~bulunuyor. Kitab~~haz~rlayan bu konuda daha önceleri de çal~~m~~t~~I .
1977 y~l~nda yay~nlad~~~~Iran yazmalarmdan al~nma minyatürler adl~~çal~~mas~ndai~~sonra bu
giri~imini tamamlayan kitap, sanat tarihçilerini özendirdi~i kadar, medeniyet, ekin, siyasal
tarih üzerinde çal~~anlar~n da ilgisini çekecektir.
Tarih ara~t~rmalar~nda eldeki belgeleri giiçIendirici minyatürler bulmak için de~i~ik
kaynaklara ba~vurmak zorunda kalan ara~t~r~c~lar, çok güzel tasnif edilen ve yararl~~dizinler
eklenen bu kitaba muhakkak ba~vuracaklard~r. Kitab~~ ilk eline alan, II Osman'~n
minyatürünü görecekler. Osmanl~~tarihinin bu talihsiz ki~isi, ba~~nda sorguçlu kavu~u, elinde
mendil bir at üzerinde resmedilmi~tir. Çok say~da sanatkâr bu padi~ah~n resmini yapm~~t~r.
Bunun nedenlerini tart~~mak bir tan~ tma yaz~s~~ s~n~r~n~~ çok a~ar, onun için güzel ve isabetli
oldu~unu takdir etmekle yetiniyoruz.
Sanat hareketlerinin h~zland~~~~ve belirli bir olgunlu~a ula~t~~~~dönemlerde, minyatür
sanat~~ da ayr~~ bir karakter kazan~r. Kanuni Sultan Süleyman devrinde h~zlanan Türk
minyatürcülü~ünün öncüsü olan yap~ tlar~n say~s~~hiç de az de~ildir. Topkap~~ Saray~~Müzesi
Kitapl~~~ndaki Hünername adl~~yap~t ilk ilgiyi çekenlerden birisidir. Bilimsel çal~~malara konu
oldu~u kadar, ilkokul kitaplar~nda bile kopyalan bulunurdu. 1969 y~l~nda gerçekle~tirilen
t~pk~bas~m yay~n~~k~sa zamanda tükenmi~~ve bulunmas~~güç kitaplar aras~na girmi~tir. Tarih-i
Sultan Bayezid diye tan~nan yazman~n içerdi~i kalyon ve kent resimleri, Bitlis'li ~ükrü'nün Selimndme'sinde bulunan minyatürler ilgiyi çekmi~ti 2 . Tarihsel konular~n ele al~n~p i~lendi~i
minyatürler, sanat tarihi ara~t~nc~lan tarafindan ele al~nm~~t~~3 . Türk Tarih Kurumu'nun ilk

1 Dragons in Persian, Mughal and Turkish art, 1981 36 Sayfa. Plants and gardens in Persian,
Mughal and Turkish art, 1979 36 Sayfa. Sports and pastimes. Scenes from Turkish, Persian and Mughal
paintings 1979 36 Sayfa.
2 Nurhan Atasoy, "Minyatürlerde Türk donanmas~", Türkiyemiz VI 117 (1977) S. 2-8.
3 Zeren Akalay, "Tarihi konuda ilk Osmanl~~minyatürleri", Sanat Tarihi Y~ll~~~~II ( 1966-

68) S. 102-116.
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yay~n hedeflerinden birisi de, Matrakc~~Nasuh'un BOn-~~
Sefer-i Irakone adl~~görkemli
yap~~tlyd~. 1976 y~l~nda ilgili kurum taraf~ndan yay~n~~gerçekle~tirilen bu yap~t, ingilizce çevirisi
ile birlikte geni~~bir alanda tan~ nm~~~ve ilgiyle kar~~lanm~~t~r. Renkli t~pk~bas~mlar~~ile birlikte
gerçekle~tirilen bu yay~n, ülkemizdeki bas~m düzeyini yans~tmas~~ bak~m~ndan da övünç
kayna~~~olarak kalacakt~r. Böyle güzel ve yararl~~yay~nlar~n ço~almas~, konuya belirli bir düzey
de sa~lam~~t~r. Bu alanda y~llardanberi gayretle çal~~an Prof. Dr. Metin And'~n yerine
de~inmerriiz gerekir. Y~llardan beri yerli ve yabanc~~kitapl~klarda yorulmak bilmeyen bir
çal~~ma ile malzeme toplayan And'~n Türk ekinine say~s~z malzeme kazand~rd~~~n~~görmekteyiz. Bu çal~~man~n ürünü içeri~i çok zengin bir kitapta toplanm~~~bulunmaktad~r 4. Renkli
bask~larla st~slenen kitab~nda, tarihçiler kadar di~er ekin alanlar~nda da çal~~anlar~ n
vazgeçemiyecekleri kay~tlar bulunmaktad~r.
Elimizde bulunan kitab~~ haz~ rlayan bayan N. Titley, "British Museum" ve "British
Library" diye ~imdi iki k~sma ayr~lan kitapl~klard.aki malzemeyi bir bütün olarak ara~t~nc~lann
hizmetine sunarken, akla gelebilecek her kolayl~~~~sa~lam~~ t~r. (Iç ana bölüme ayr~lan kitab~n
birinci bölümünü say~s~~ 72 ye ula~an yazmalara ve içerdi~i minyatürlere ay~rm~~ ur. ~imdiki
katalog numaras~ , önceki kataloglardaki yeri, hangi bölümde bulundu~u belirtildikten sonra,
ana ba~l~~~, hangi devirde yap~ld~~~, boyutlar~, kimden sa~land~~~~belirtilmi~, ondan sonra
s~rayla hangi sayfada oldu~u aç~ klanm~~t~ r (S. 1-73). Bu derlemeyi esas k~ymetlendiren çal~~ma
muhakkak ki dizinlerdir (S. 74-139). Müellif, ba~l~ k, süsleme sitili diye ayr~lanlar birer sayfa
tutmaktad~r. Türkçe terimlere göre: Giyim ve Ku~am dizini iki, Musiki Aletleri bir, Meslek ve
Rütbelere üç sayfa halinde ayr~~ ayr~~yer verilmi~tir. Türk tüccarlan dünya pazarlar~ na
girdikleri zaman, ülkede yeti~en ipek ve sof kuma~lanyla büyük bir yer tutarlard~. Böyle üretici
bir toplumun tutumu, do~al olarak iç tüketime nas~l özen gösterdi~i de inceleme konusu
olmal~yd~. Bir iki kaftan resmi, kavuk görüntüsü, toplumun meraklar~n~~ve zevkini
yans~tmaktan uzakt~r. Belgelerin aras~na s~k~~an sat~ rlarda bulunan bilgileri merhtim Re~at
Ekrem Koçu ve daha az say~da ara~t~r~c~~inceleme konusu yapm~~, belgelerden ç~kar~lan
rakamlar, bir tak~m rakamlar~n ve istatistik hareketini gösterme~e yaram~~t~r. Fakat bütün
bunlar toplumun ya~am~n~~yans~ tmaktan uzakt~ r. Bunu ancak minyatürlerden ögrenmekte ve
gezginlerin de~i~ik gözlemleri yan~nda, kendi iç dünyas~na göre bir âlem arayan ressamlann
resimlerinden anlamaktay~z. I~te böyle y~ld~r~c~~bir çal~~maya giri~mekten çekinmeyen bayan
Titley, gerçekten anlaml~~ bir alana de~inmi~tir. Onu esas ugra~uran konu (birer sayfal~k
katalog numaras~n~~içeren iki dizinden sonra), Konu Dizini'dir (S. 85-138). Her ara~t~r~c~~ilk
önce buraya bakacak ve ilgilendi~i minyatürü kolayca bulacakt~r. Ki~iler kadar, yer adlar~,
co~rafi özellikler, astronomi bilgileri (y~ld~z ve gezegenler), do~adaki bitki ve hayvanlar (islam
mitolojisinde önemli yer tutanlar), köleler ve tutsaklar, gemiler, köprüler ilk akl~m~za gelen
konulard~r. Türkçeye a~ina olmad~~~~için, Ingilizce özelli~i göz önünde tutan haz~rlay~c~, çok
gerekti~inde as~l ~ekillerini vermekten geri durmam~~t~ r. Böylece arayanlan tek tek minyatür
yapraklar~~çevirmekten kurtarm~~ t~r.

4 Metin And, Turkish miniature painting. The Otioman Period, Ankara 1978 (Ikinc~~
geni~letilmi~~bask~), 142 sayfa. Frans~zca bir yay~n~~ daha vard~r. Say~n profesör elindeki
malzeme ile Karagözü (iki bat~~dilde) ve Türk Danslar~n~~(yaln~z Ingilizce) tarihsel evrimi
içersinde i~lemi~ tir. Bu kitap için yararl~~ uyar~lar~~ve n. ~~deki kitaplardan dolay~~kendisine
te~ekkür ederim.
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Kaynakça (S. 141-144) konulara göre ayr~ lm~~ t~r. 166 tane olarak saptanan kitap ve
makalelerin bu kadar olm~yaca~~n~~ herkes bilmektedir. Ancak esas gaye bir y~~~ n adla
doldurmak de~il, gerçek bir seçme yap~ t listesine sahip olmakt~ r. Creswell'in kaynakças~ ndan
sonra A. C:Mekan taraf~ ndan 1923-73 y~llar~~ aras~ ndaki yay~ nlar~ n listesi derlenmi~ tir ve ~imdi
ise Index Islamicus ve Türkologischer Anzeiger (~imdi 7. cildi, 1981 ç~ kt~ ) bizimle ilgili yay~ nlar~~
belirli aral~ klarla haber vermektedir.
Tablolar bölümünde 54 tane siyah-beyaz resim verilmi~tir. Kâbe'nin görüntüsüyle
ba~lay~ p, II. Osman, Falakac~~ Kad~ n, Gece Bekçisi ile devam eden bu resimler, Levni'nin bir
),
Avrupal~~ k~yafeti ile son bulmaktad~ r. Aralar~ nda Y~ lanl~~ Sütun ve Bronz Atlar (n.
Nasreddin Hoca (n. 15), Kâtib (n. 2 I ) gibi resimler vard~ r. 46. resim Piri Reis'in Ki rdb-z Bahriye
adl~~ yap~t~ndan al~nma bir Istanbul haritas~d~r. Bu yap~ t~ n birinci versiyonu oldu~u daha önce
aç~ klanm~~ t~~ 5 . Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan yap~lan yay~ nda ikinci versiyon kullan~ ld~~~~için
bu harita yoktur. Bayan Titley, 137 haritay~~ içeren bu yazmay~~ detayl~~ olarak aç~ klam~~ t~ r (S.
64-66 n. 57). Kenan Pa~a'n~ n Kazaklar sorununa bir çözüm getirmek için giri~ti~i harekât~~
yans~ tan minyatür de seçme yap~lanlar aras~ ndad~ r (n. 52).
Fehmi Ethem (Karatay)-Ivan Stchoukine ikilisinden sonra, böyle güzel bir yay~ n~~
ara~t~ r~c~lara kazand~ ran N.Titley ve yay~ n~~ daha fazla geciktirmeden yay~ nlayan British
Libraray 6'yi ba~ar~l~~ yay~ nlar~ ndan dolay~~ kutlamaktan kendimizi alam~ yoruz.

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H.
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5 S. Soucek, "A propos du livre d'instruction nautiques de Piri Reis," Revue des Etudes
Islamiques 41/2 ( 1973) S• 245.
6 Bu kitapl~ k uzun y~ llar British Museum çat~s~~ alt~ nda faaliyet gösterdikten sonra, kendi
binas~na kavu~tu~u ~u s~ ralarda ayr~lacak ve kendi yazmalar~ n~~ ay~racakt~ r. N.Titley,
kataloglara girmemi§ yeni al~nma yazmalar~~ da bu kitab~na kat~ p kod numaralar~n~~vermi~tir.
bk. Metin And, "Türk Kültürü için örnek ve kaynak bir kitap", Yeni Forum 111162 (1 Nisan
1982) S. 17.

