Kitap Tanamalar:

CORNELIUS GURLITT, Istanbul'un Mimari Sanat~, Ankara 1999,
Çeviren Rezan K~z~ltan, XXII-128 sayfa, büyükboy, CCV tane levhada
foto~raflar ve çizimler bulunmaktad~r. Yay~nlayan: Enformasyon ve
Dokümantasyon Hizmetle~i Vakf~. Projenin yap~ m ve düzenleyicisi: Hasan
Duman. Osmanl~~Devleti'nin 700. kurulu~~y~ldönümü vesilesi ile te~vik
edilen eserler kapsam~ndad~r. Ba~l~ klar ve sunu~~k~s~mlar~, Türkçe'den
ba~ka ~ngilizce ve Almanca olarak da verilmi~tir.
Türk sanat~~ üzerine yapt~~~~çal~~ malar ve bu arada Osmanl~~Devleti'nin vitrini
mahiyetinde addolunan Istanbul hakk~nda en eski ça~da~~ilmi yay~nlardan birisini yaratan
Cornellus Gurlitt adl~~ ara~unan~ n eseri uzun y~llar sonra dilimize kazand~r~ld~ '. Ne~rini
gerçekle~tiren Vak~f, eserin tamamlapos~~olan plan ve çizimleri de ihmal etmemi~~ve bunlar~n
hepsi dc kitaba dahil edilmi~tir.
Vakf~ n ve projenin idarecisi olan H. Duman, bu eserden ba~ka süreli yay~nlar,
salnameler üzerinde yapt~~~~çal~~malar ve bunlar~ n semeresi olan devasa ciltler sayesinde de
tan~nm~~~ bir ara~tn~c~d~r2. Kütüphanecilik sahas~ nda uzun sencler süren çal~~malar~~
neticesinde, en yüksek idari makama da edlen H. Duman, ~ imdi elimizde bulunan bu eseri de
kazand~rmakla, hem Istanbul üzerine hem sanat tarihi sahas~nda ve hatta mimari mevzülarda
çal~~mak isteyenlere, ~imdi tedariki zor bir kaynak eseri tedarik ettirmi~~bulunuyor'.
Eser, sunu~~(s. VII-IX) ve önsöz ile ba~lay~ p, bunu ingilizce ve Almanca tercümeleri
izliyor. Bu k~s~ m, Osmanl~~ Tarihi'nin övülmesi yan~nda, yap~ lan etkinlikler ve kazand~ rdan
hususlar da k~sa cümleler halinde belirtiliyor. Müellif hakk~ nda da verilen bilgi, eserlerinin
s~ralanmas~~ile devam ediyor. Müellif de önsözünde hedef ve usulünü de özet lemi~tir (s. XI).
Esas metin s. 1-103 aras~ nda olup, araya resim, kroki, gravürler de serpi~tirilmi~tir. S.
105-112 aras~ nda Türkçe verilen dizinin sonraki sayfalar~nda ise ~ ngilizce (s. 113-120) ve
Almanca (s. 121-124) tercitmeleri bulunuyor.
Eserin esas nüshas~n~n özelli~i, bir bütün olarak de~il de, formalar halinde sat~~a
verilmesi ve sonradan ciltlenmesidir. Müellif ve çal~~maya te~vik etti~i talebeleri tarafindan
gösterilen fazla mesai böyle bir kitab~n yarat~lmas~ na yol açm~~d~r. Bu tarz bir i~birli~i de
takdir edilecek bir davram~t~r, zira be~eri bilgiler& beraber çah~ma ve yaratma gücü, özellikle
memleketimizde, çok zay~fur ve her mevzC~~ tek ba~~na yap~ lmak istenince, mühim bo~luklara
yol açmaktad~ r. XX. asrm ba~~ nda bu kusuru bertaraf edip de bir equip& yaratan C. Gurlitt'in
eseri, a~~rl~kl~~ olarak Bizans ve Bizans'dan Osmanhlara miras kalan mimari kal~nt~lar üzerine
yo~unla~m~~~görülmelde beraber, Türk mimarisi ve sanat~na da yer verildi~i gözleniyor. Kald~~
1907 senesinde ba~lay~ p 1912 senesinde tamamland~ . Metin tek, levhalar iki cilttir.
Osmanl~~Salnd~neleri ve Nevsdlleri Bibliyografyas~~ve Toplu Kak~logu, Ankara 2000, 2
cilddir. Ba~lang~c~ndan Harf Devrimine Kadar Osmanl~-Türk Süreli Yay~nlar ve Gazeteler
Bibliyograbass ve Toplu Katalo~u, 1828-1928, Ankara 2000, 3 cilttir.
için, de~i~ik
3 Eserin özgün bask~s~~ nadir bulundu~u ve kullan~lmas~~ da zor oldu~u
kay~tlar da mevcuttur.
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ki eserin esas de~erleri aras~ nda, Türk sanaun~~belirli bir ölçü ve disiplin ile Ortaya
çikarmas~d~r.
Alt~n Kap~~ile ba~layan ara~t~rmalar sonradan da surlar, saraylar, kiliselerin tasvirleri ilc
devam eder, mühim camilere de temas edildikten sonra çe~me ve mezarhldar da ilave edilir.
Türk mimarisi (s. 9(3-103) elbette ki bu kadar sayfa içine girecek bir mevzu de~ildir: bununla
beraber ilk yap~ lan denemeler için mazur da görülebilir.
Böyle ba~ar~l~~ ve alan~nda bir g~~r açan eserin, dilimize çevrilmesi esnas~nda
güncelle~tirihnesini beklemek haldumud~. Bu tarz eserlerin gerek uplubasun4 gerek tercüme
ve hatta hiç bir evveliyat~~yokmu; gibi ne~redilmeleri, büyük bir himmet say~lmakla beraber,
aradan geçen zaman zarf~ nda yap~lan çal~~ malara da yer vermeleri büyük faydalar sa~lar:
evvela müellifin zikretti~i ki~iler ve eserleri hakk~nda zeyil yap~l~p tamamlay~a malamat
vermesi yan~nda, yap~lar~ n günümüzdeki görüntülerine de yer verilmesi faydal~~olurdu.
Bunlar~n da s~ralan~~~~yap~ lacak ise, C. Gurlitt üzerine yap~lan çal~~malara ve kaleme
ald~~~~eserlere yer verilmemesis, yuvarlak baz~~rakamlar~n tekrar~~fayda getirmiyor: bu eserin
tekrar bir nevi ve özellikle de dilimize kazand~nl~rken Dünden Bugüne, Istanbul Ansiklopedisi ve
ayr~ca Türkiye Diyanet Vakf~~ taraf~ndan ne~redilen ve bu s~ ralarda 'N' harfine ula~an Iddia
Ansiklopedisi, ciltlerindeki bilgilerin zikri yerinde olurdu. Bu arada hiç dc ihmal edilmemesi
gerekli bir eser de, Wolfang Müller-Wiencr taraf~ndan yarat~lan: Istanbul'un Tarihsel
Topognsbast ba~l~~~~alt~nda dilimize de kazand~ran Bildlexikon zur Topographie Istanbuls adl~~
eser dahil cdilmeliydi. Bu vesile ile, son konu etti~im kitab~ n da tertümesi için küçük bir
serzeni~te bulunmak kaç~n~lmazd~ r; nc~rinden 24 sene sonra yap~ lan lercümeye hiç bir yenilik
konmad~.
C. Gurlitt taraf~ndan kaleme al~ nan bu eserin evvelisinden ve sonras~nda, bir Alman
ekolü içinde geli~mesi de, ilim aleminde pek az görülen bir rastlanud~r. Osmanl~~tarihinin
müstesna ara~t~nan olan J. von Hammer siyasi tarih yan~nda Istanbul'un huse~siyetIcrini
belirten eserlere dair hem Tarih'inde hem ~le kaleme ald~~~~lulavuz ve seyahatnamelerinde
belirtmi~~bulunuyordu. Fakat bunlar mü~ahahedeye dayanmay~p istifa& etti~i kitaplardan
ak~ma bilgiler ve ayr~ca camiler mevzuunun vazgeçilmez kayna~~~olan Hadif~a'n~n bir bat~~
diline tercüme edilmesidir6. C. Gurlitt ise bunlar~n donuk bilgilerini de~il fakat görüntülerini
de verme sayesinde, sonraki senclerde mühim bir g~~r açan, foto~raflar ile bir yörcyi
incelemek ve görsel malzeme diye adland~r~lan geli~me öncülük etmesidir. O devir Avrupa
insan~~için yeni, günümüz ara~t~nalan için ise mat görünü~lü tarihi malzeme say~ lan bu e~siz
kal~nt~lar kültür çal~~malar~~ile beraber anfika dünyas~ na da bir yön vermi~tir7.
4 Zaman~nda az say~da bas~l~p muhtelif sebeplerden dolay~~ara~t~nalann istifadesine
sunulamayan eserler, yeni bask~~teknikleri sayesinde tekrar ilim alemine sunuluyor. Bunlar
aras~ nda Ayasofya Camii üzerine ve muhtelif dini eserlerin incelendi~i kitaplar daha ~ansl~d~r.
Seyahatname diye adland~r~ lan eserler de k~ymetini her zaman muhafaza eder.
C. GUribt (1850-1938) ve eserleri s. VIII-1X'da gösterilmi~~ise de kitabiyat kay~tlar~~
eksik görülüyor.
6 Ayvansarayrnin Hadikaelic C~vd~~~i adl~~eserini Tarihi'nde yer verir tercüme eden tarihçi
ve eserleri için, zikredilen iki ansiklopcdidcki ilgili maddeler.
7 Antikaal~ k aleminde resimli, tablolu, gravürlü, harita,' eserler her zaman yüksek
fiyatlar sonucu el de~i~tirir. 198011i senclerden sonra tertip edilen müzayedelerde, astronomik
tabir edilen rakamlar telaffuz ediliyor. ~stanbul ile alakal~~olsalar hemen al~c~s~na kavu~ur.
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Elimizdeki kitap; bas~ ld~~~~ka~~d~, cildi, tezyini sayesinde de ara~t~r~c~ , kütüphaneci ve
kitapseverlerin her zaman mürâcaat edecekleri bir eserdir. Gerçekle~ tirilmesinde eme~i geçen
ki~ileri çabalar~ n~~ takdir etmek kaç~ n~ lmaz olmakla beraber, kitabiyât ve taman~ lay~c~~
kay~ tlar~ n ihmâl edilmemesi gelene~inin de ba~lat~lmas~ n~~ temenni ediyoruz.
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