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1
minyatür
etkilerinin
biçimde
erken dönem örneklerinden sonra, özellikle 16.
itibaren
sui generis bir dil içinde dile
Natüralist bir gösterimin
bu gösterim kipinin Rönesans-öncesi
sanada egemen
bilinir. Ancak,
minyatürünü
minyarüründen
temel
betimleme
sonucunda
bir parça-bütün sove bu yolda bilinçli bir dilsel yönelimin izlenebiliyor
Bu
nesne ve onun belli bir dizgesellik içinde
özgül bir betimleme (ve
olgusu olarak
Öncelikle
belirtmeliyim ki, bu
her
ve kültür için geçerli
üzere, en o lgun biçimiyle "klasik dönem" olarak
16.
örnekleri üzerinde buluruz.
neredeyse
tarihminyatür
üstüne
Bu çaselci bir
biçem ve dönem
sayesinde , bugün alan üstüne daha rahat
uz, büyük bir
Ne var ki, bu çizgi içinde
olarak "bir
süreci arayan" (progressive) tarihselci göz ba
tur. Bu
gerek yerli, gerek
biçemse l
"adeta "
geli
bir çizgi üstüne
görülür. Bu süreçte "natüralist",
uygun" ,
türünden nitelemelerin bir ö lçü t olarak kar
daha
ne olabilirdi
ki? Bu
itici gücünden sonra
özellikle 16.
bir
dil
o lan
minyatürünün , özgül niteliklerinin irdelenmesi
türünden degerekiyor. "Natüralist o lma", "gerçekçi bir biçimde
iki alanda büyük sorunlar
1. Minyatürlerden belgesel
yararlanmak
getirmek.
2. Alana özgü teknik (biçimsel/ terminolojik)
da büyük orunlar
bir gerçektir. Neuen, bu
özgü l niteliklerinin tam o larak
"bilmecenin" (dili
parça-bütün
ve o parçalar
üstünde yeterin e
Bir sanat
dan belgesel
o larak yararlanmak için, o
dü üncenin
kendine özgü niteliklerinin
gerekir.-1 Saatler
Canaleno·yu
kefeye koymuyorsak , nedeni tam da budur!
Bir minyatürde
arayabilmek için, o
araili ·kinin ueduta türünden bir
gerekmez
mi? Her göstergenin bir
dünya
daha da önemlidünyadaki gibi
varsayarsak,
si göstergeler
ancak o zaman bir
uygunluk
olabiliriz.
olarak,
anlamd·
teknikleri, daha ba
beri bir yana itmi o lan (bu
bir tercih sorunu olmaktan ço k, daha
boyutlu bir
yö-

o

1 Bu sorunu Bau
konusunda sorgulayan
W.
Piaonal
Crussroads IEd by B
Pnn<:elOn 1993. s. 121-138.

at

boyutlu
düzlem
perspekuf.
türünden
kullanmadan
uygun '" olunahilmt:nin
'"sihn ·.
ayn
konw,u 1
J

turu
belgesel

sorun
bir dil
dünya

fazb

olusmu
ki? Bu

bekleyebkz. U.Tükel.
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Ankara 1980.
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ve Dizge:
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Jrakeyn.

T5964. y 8b'den

nelimidir
imge (gösteren), nesne (gösterilen) ve kavram
(gönderge)
dizgenin
gösterilen bütün
kimWalter Denny,
saptamaya
büyük o randa da
olmu tu. 5
tanbul resminde , kentin pek çok belli
kar
olsa bile, ne tür
içinde
Bu , gerçekten, belli bir
dan
bir
söz konusu c lneredeyse bütün minyatür
içinde, resimlenmi
caen
örnekle
kar
la söyleyebiliriz. e var ki , nakka
üçüncü avlusunu, düzenleme öyle
için Sarayburnu yönüne ta 11111
minyatürcüsünün betimleme
ilki, burada kar
keyfi
minyatürünün
dönemin bir ürünü olarak benimsenen 6
Nasuh'un
Menazil'inde ,
bu anlamyönelik
örnek buluruz. Sözgelimi, resim düzleminda keyfi
de "dans eden"
ve dereler, asuh'un geçilen menzilleri ve
birbirine
ve
zama n" da dü . sel
lakimi za man
biçimde birbirnitelikli
Kimi zaman
tarihsel bir kenti
yolunda nesnel bir , elerini kesen hu
ri olarak kullanmak
O halde, nakl-.a
(genel
de,·indiikinci önemli
"keyfi
nihai bir
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Nasuh'un

Menazil-i Sefer-i

minyatüründe

T5964, y 8b-9a.

/

amaç
-deyim yerindeysebir düzlem üzerinde,
düzenleme l
gözetilerek
biçiminde saptayabiliriz.'
düzklasik dönem minyatüründe hemen her düzenlemenin
arayan o kumalemleri n eklemlenmesinden
sonucudur. Bu
kesitleme yoluyla
bir oku bir
bir
kesinliyor. Kesicma , düzlemler
lemenin, göstergebilimsel nesnenin
temel
o rtaya koymak
ve n snel ö lçütlere göre bir inceleme
için
gereken
ilk çözümsel
Burada , örnek olarak 1581 tarihli
57a
e le
kurmaca
hemen bütün inceliklerini saptayabiliri z. Bu -ayfada bütün özellikleriyle tipik bir "genre" resmiyle
sözgeIII .
emriyle kurdurulan gözlemevi ... Bu
limi bir Terborch
natüralist olup olmamak
ö lçütü nü çok
kesindir. Burada
bir içerden okuma, salt betimleme kipini
belirlemekle kalmayacak,
zamanda nakka(ve
kültür ve
olarak!)
dünya da
Ancak , burada iki tür çözümleme yöntemi uygulamak zorunlu görünüyor: Birincisi ,
minyatür
da
çok uyacak biçimde , imgeleri delip geçen göz le
bir
na
ikincisi ise, natürali t olsun
bütün sa nat
uygulanabilece k olan I ir
kesitleme ...
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Nasuh, Beyii11-1 Meniizil-i Sefer-i

TS964 , y 19b-20a.

ü tündeki hütün imge ve verilerle birlikte
kar
üç
düzey
okursak, birincisi
biçim ve
çerçevelerin
resim düzlemi (A); ikincisi
ve resim düzlemini belirleyen katman (B); üçüncüsü ise sayfa yüzeyi
yüzey ve düzlem terimleri
en iyi gösteren
(C). Bu
alanlardan biridir minyatür. Herhangi bir natüralist üretimde bu
gerebile saptayamayabiliriz. Ancak sayyapamayabilir, giderek
fa yüzeyinden kesin bir cetvelle
alan,
resim düzlemi olmu tur.
Bu bize ,
gibi, "masum tecavüzler" yoluyla gösterilir.
Sayfaya bu kez kesitleme ölçütleriyle bakarsak resimsel
(A) kendi içinde yedi
düzlemden
görülüyor: Her biri
bir birim -en önemlisi- ve kendi içinde
bir resimsel bütün
bu yedi düzlem, a
okursak, geleneksel gözle zemin
(Al); masa ve üstündekileri içeren (A2); mavi ile belirlenen ve yine geleneksel
(A3); bütün geleneksel
"tuzla buz" eden (A4) ve (A5); en üstte
dört çerçeve içinde
olan düzlem (A6); ,·e en solda
ayn
bu kez
·"
pencere (A7).
çe~itli birimlerinin eklemlenmesiyle bir iç-mekan elde
halde,
natüralist
hiç görülmeyen bir
türden eklemlenmenin
onaya
(A), (B) ve (C)
kendi
iliskikndirilmesi olgusu, özellikle
söz konusu
türden hir
gündeme getiriyor.
yatav ya
kesitlemcler, img · va da imge bi]e-,kelerinin (öyda dikey yönde

Tükel
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A6
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:

A7

~r

A4

AS

Al

A2

I

Al

\

Rasathane.
F1404, y. 57a. Bu minyatürün resimsel düzlemlerini gösteren sahne
zemin
düzlem; A2: Masa ve üstündekileri içeren düzlem: A3 Geleneksel
düzlem; A4-A5: Bütün geleneksel
"tuzla buz" eden düzlemler; A6: Dön çerçeve içinde
düzlem; A7:
pencere düzlemi .

kü)
temel çözümsel
biridir. Giderek, nesnel-olma yan sanat
sorgulamak
da heyecan
verici sonu çlara götürebilir ve götürmektedir de. 9 e var ki,
gögibi, bir minyatür söz konusu
inen bir kateylemi, bu kez resim düzlemi (A), çerçeve (B), sayfa yüzeyi (C)
gündeme getirmektedir.
(A) ve (B)
( n
bir
adeta "saydam"
görüyoruz. Katmansal
arka-p landaki
her türlü kural
ve omolojik ilkeye
olarak (çünkü çerçeve bir
cetvel,
diye çekilmez mi?) "özgür" bir biçimde devinmektedirler. Bunun sonucu olarak, bize sunulan eyin (resim) malzemeyi de (sayfa yüzeyi)
içine katan çok
bir oyun
Bu
örnek
Ali
evai'nin
aslan
sa hnesinde; Tuhfetü
bu
hayli
meleklerin
lencesi
ikinci cildindeki
ordusunun
seferi nde
resim düzlemini terk ederek, çerçeveyi a
sayfa düzlemine
zamanda
çevirmeyi
bir
öne rme i)
buluruz. "Meleklerin
sahnesi, bu
daha ela ilginç bir söz söylemektedir: Meleklerin
çerçeve ve cetvelden
bütünü
iki
çerçevelerin
dan geçip cetveli kesmektedir.
Tükel

ve Dizge:

Al.

Geleneksel

olan

Groupe Mu , "Tensions er
Mediations. Analyse Semiotique
et
d'une oeuvre de
9

Nouveau.:x: Actes

Semiotiques, no. 34-36, 1994,
s. 5-26.

Minyatürünün Klasik Dili Üstüne Gözlemler

...____,_

96

.Minyatür
her bir düzlemin kendi
sürdürmesi.
ku götürmez bir gerçektir. Daha da önemlisi,
düzlemlerin
keyfi
yoluyla, sayfadan sayfaya
söz konusudur. Sözgelimi,
tipleri
olabilir; duvardaki pencere
ve renk
seçimi
gösterilenin her sayfada
gösterenlerle anlagörsel) temel nibir dizgesellikte her türden gösterimin
olan
ilkesinin, hiç zarar görmemi çesine
olabiliyor? Sözgelimi,
bir örnekte bir sayfada "kedi", öteki sayfada "kadi", bir
sayfada "kudi'' göstereni ile dile gelen bir göstergenin
göndergesel
hedefi nedir acaba? Bir
genelinde böyle bir örnebunun bir "dizgi
mu
yoksa
belli bir
kendi betimleme
içinde gösteren-gösterilen
kendine özgü bir biçimde ortaya
koyarken, izleyicisinin (hamisinin) de bunu içten gelen bir
benimbiliyordu.
olan
kadar
dikkat çekmeye
hepsini
bir
Her
bir düzlemin
·:;.
-~ ~.
·1:~ Üstelik, nedensellik
yani herhangi bir
dünya gerve
Pa. a
ve elçiler ve konuklar
için
tribün) somut biçimde
/
r
gözlerimizin önüne
bu tiyatro dekorunda bile, arka-plan.
adeta özerk bir düzlem biçiminde,
hep ,
geve
halka para
gösteren
kurgu,
çözümlemeye çaözerk düzlemler
sinin
bir
dan
giden bir
olu turan düzlem,
kendi
bir birim
Meleklerin
Tuh.fetü '/-Abrar, T M R914, y. lb-2a.
olarak tasarlanarak
dünya imgeleri
ütun, Örme Sütun vd.) hemen her sayfada
biçimde
giderek burada
gibi kimi
gösterisinde
Sütun)
törenleri izlerken
arkadaki düzlem (mimari ve
ise,
Sütun'un gösterilmemis
çok
renkli
biçimde
her
sayfada
bir
kurguyla
hir
ya da
·ma olarak nitelemek,
kubbeler, neredeyse her çift-sayfada
1 etimleme
özgül
kar _
törenleri
birimin üst kat
pencereleri,
yuvarlak
kemerli
midir,
yoksa
dikdörtgen
mi?
Çok
güzel bir yolu o lurdu .
gösterimler
içinde,
ve
ellerin görev
önermesi, 11 ban ilik düzeyinde
kabul
görebilmi tir?
Osman bu
kadüzlemin o bölümünde
bullenebilmi tir?
"keyfi"
ve özerk düzlemler
sin
bir betimleme
sorun olmaktan
resim
en
..
Örneklerini,
kurumsal-Loplumsal
pek
ala11 I\J.
/ 'iHJ
'·pragmatist" tutumla, böylesi bir betimleme
199'', ,. 1~.
önündeki engeller çok
bir kenara
bel-
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[solda]

Hüseyn/ Kerbela .

Sefer-i lrakeyn,

asuh,

üçüncü avlusu.

c.

TSM H1523, y. 231b-232a.

li bir nesneyi gösteren imgenin adeta
sayfadan sayfaya
bir sanattan belgesel
olarak
-olanakolmasa bilebütün
ortaya
Betimleme
çözümüne ve
yönelik bu gözlemler
kimi teknik ve terminolojik sorunlarla
olmak son
derece
görünüyor. Minyatür resmi,
resim düzlemi üzerinde bir araya
bir
gözünü o kadar keyfi
ki, bu durum, ona hiçbir
betimleme kipinde
yan bir özgürlük
zaman
zaman yandan, iszaman içeri girerek bakar
(ve nesnelere ... ). Bu durum, adeta
bu özgül
katleden bir terimle,
nitelemesiyle, genel kabul
Oysa, terim
bir "kübist"
sabit,
bir
zorunlu
dört bir yana
ancak avludaki
kimi yerlerde duvarlar yok edilerek gösterilmesi ,
daha
bir nitelemenin
kesinliyor. Çoklu
ya da
Tülel

ve Dizge:
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Nadiri

TSM H889, y. 22a.

cu
türünden nitelemeler, herhalde, özgün bir betimleme
dayanan bu
daha
bir biçimde
Hüikinci cildindeki
üçüncü avlusunu gösteren
ne tür keyfilikle bir ara ya
bir örnek o lmakla
zamanda
keyfi
ve çoklu
birlikte, özgün bir dizgesellik
de gösteriyor.
göre
alan da , düzenlemenin düzlemler
gösterir
Hemen her örnekte
gibi,
resim düzlemi üzerinde, ancak ondan
bir
klasik dönemin
bir betimleme
sahip
ve öz17.
ve
daha rahat
düzlem i rin eklemlenmesinden
keyfi
çoklu
türünden sorunlar, belli bir betimleme
I.
Ahmed Albümü'nün
minyatüründen
bu türden
gündemden
görülür.
7.
ve
minyatürünün "manyerist" dönemi olarak betimlemekte hiçbir
görülmü-

Tükel

ve Dizge:
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yor. Ancak bu
gibi
dil içinde
noktalara götüren bir
ivme olmayacak, resimsel
bir
"sonu" imleyecektir.
da niteliklerini belirlemeye
klasik düzenin ve
özgün
dilinin bir
ortadan
nülemezdi .
Divahem
düzlemler dü üncesinden
hem de bir
dü ünce
(mimetik
parametrelerini kullanmak istiyo rdu . Oysa,
keyfi
la olu
özgün bir dilde.
teknikle nedensellik
zorunlu
lan mimetik bir dü ünceye
yer
Sonuç, SilsileOsmaniye iki
gösterim
da uzak;
ancak tarihselci
bir
labilecek bir üründür. 12 Bu
durumda, belli teknik
irdelemek ve sonuçta bir betimleme
parametreleri üzerinde
yerine, bu görüntüyü "orientalist'' bir
tek seçenek gibi görünüyor.
Betimleme Kiplerinin
Biçim atüralist Sanat
Minyatür Resmi

12
malzeme
üzerine suluboya) ve
(Rafael?) soru nu, gösterim
çizgisel
içinde bir önem
Bu sorunlar ve
bir
için bkz.
G.
"Yenilik ve
2000,
s. 378 vd .

Bu
en son örneklerinden birinde,
hayrete dü üren
okuruz:
yamrlanarak (?)

tasvir eden Leuni (. ..)geriye
(flasbback),
ue
gibi sinema
kalmakla
birlikte,
bem
hem de

Uyumsuz

Özgül

Pragmatik

minyatürcusunun
beri natürali t ve gerçekçi
izler arayan, bu iki
alanda kar
örnekleri zorlayan, giderek sodü ünsel düzlemde de olsa bir yetenek olgusuna hapseden
bütün
önümüzde duran ve ancak
13 Aksi halde,
özgül teknik
irdelemesi
eski
K.lee 'yi, arabesklerle Matisse'i
gururuyla avu-

<E .
1999, ,. ~5).
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