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ONSOZ

Minyatiirlti bir yazmanin yap1salc1 baki§la ale al1nmas1, pek gok ki§iye yad1rgat1c1 gelebilir. Ancak bir
a91dan da ilging ve §a§1rt1c1 sonuglara varma olas1l1g1 bulunmaktad1r. Bunlarin hepsi, ilk olmanin getirdigi ozelliklerdir.
Qali§maya ba§lad1g1mda Sanat Tarihi'nde yap1lacak
bir "yontem ara11t1rmas1"n1n gti9ltiklerinin farkinda olmad1g1m soylenemez. Ancak rahmetli Do9.Dr.tlnsal YUcel'
in ytireklendirici tutumu ve 9al1eman1n mutlaka bir
yontem arar;it1rmas1 bi9iminde gelii:;imesi gerektigini israrla vurgulamasi, yolumu zaten ~izmieti. 0 siralarda
kendisiyle birlikte yiirtitttigtimtiz bir seminer 9al1emas1,
bu araet1rman1n da yontemi olarak belirlendi. Ancak
zamansiz oltimti, onun, 9al1§man1n vardigi son noktayi
gormesini engelledi.
Minyattirlti yazmalara belli bir gozle bakt1g1m1zda
Beyan-1 Menazil'in hemen dikkati·geken ozgtin bir 11 yap1"
sundugu gortiltir. Ara~t1rman1n konusu da bu ozgtin yazman1n "dizgesini", 11 resim dilini" goztimlemektir. Amac;
"resim dilini" goziimlemek oldugu ic;in gerek yazmanJ.n
inetin bolilmti (yine de kimi ili§kileri a91klamak igin
zaman zaman zorunlu olarak ba§vuruldu) gerek Nasuh'un
oteki yazmalari konu al1nmad1. Zaten galiema tek bir
yazmanin 11 yap1s1n1 11 kavramayi amagliyordu. Nasuh'.un
yaeam1n1 aydinlatmak, Beyan-1 Men§.zil'i tarihsel verilerle 11 yeniden 11 yazmak ya da resimlenen her yerin gergege, tarihi topografyaya uygunluklar1n1 sorgulamak
gibi bir gaba soz konusu olamazdi. Yine de, eldeki verilere gore soylenebileceklerin soylendigi bu saydi-
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gimiz konularda bile kimi zaman belli ac;iklamalar getirilmi§ tir. Ancak bunlarin hepsi, sonuc;taki iki analojide oldugu gibi Nasuh'un resim mant1g1n1 belirlemek i<;in
yapilmi§Jtl.r.
Hi9bir bilimsel yontem mutlak dogru olarak ortaya
91kmad1gindan, getirilen yeni bakl.§J a~1lar1, en azindan
91k1e noktalarinda birer "oneri 11 dir. Ku§kU ve a91k kap1n1n bilimsel 9al1§malar ic;in gerek ko§ul oldugunu biliyoruz. Elinizdeki aral]tirma da yazarin her sat1r1n1
bu dil§tinceler ieiginda kaleme ald1g1 bir Urtindilr.
Bu tUr bir 9al1eman1n minyatUr sanati alaninda iilke- ·
mizde ilk kez yapiliyor olmasi, yilreklendirici niteliginin yaninda ilk olmanin verdigi kimi gilc;lilkleri de
birlikte getiriyor. Ancak pratikteki bazi onemli kolayliklari hemen belirtmeliyiz: Saussure, Propp, LeviStrauss, Barthes gibi kuramc1lar1n temel yap1tlar1n1n
dilimize kazand1r1lm1e olmasi; iilkemizde yapilan 9al111malar1n da salt dilbilim dUzeyinde kalmayip, t1pk1 Batida oldugu gibi sanatsal etkinligin hemen her dal1n1
konu almas1 az ~ey degildir. Ayrica Yap1salc1l1k ve
Gostergebilim terminolojisinin dilimizde oluf}turulmasi
da (gogu sozciik ve kavramin eski dilde kare1l1g1n1n bulunmamas1, yepyeni bir terminoloji kurulmasina neden
olmuf} tur) bu konudaki 9alJ.simalar1 kolayla§ t1r1ci, kavram karga~as1n1 onleyici bir durumdur (Bu konuda
Berke Vardar yonetiminde hazirlanan Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sozltigi.i temel al1nm1~t1r).
Kaynak9a ise iki boliim halinde tasarlanmi§, birinci
boliimde Beyan-1 Menazil ile ilgili dogrudan ya da dolayli yayinlar yer alirken "Yapisalcilik ve Gostergebilim" bolilmilnde dilimizde bu konudaki yayinlarin eksiksiz bir toplami verilmeye 9al1§1lm1~t1r. Ote yandan

- v kimi temel yabanc1 yayinlar da bu boltim iginde belirtilmi§! tir.
Qall.§manin OlU§UIDUnda pek COk ki§inin katk1lar1 SOZ
konusudur. Ancak en baeta gene ya§larinda yitirdigimiz
iki degerli bilim adam1n1, Dog.Dr.Unsal Yticel ve Prof.
Dr.Ak§it Goktilrk'ti anmam gerek. Birincisi Sanat Tarihi
disiplinine ele§tirel bir gozle bakmanin onemini gosterdigi, ikincisi de Sanat Tarihi di~indaki birikimimi
zenginle§tirdigi ve bazi kuramsal yayinlara dikkatimi
9ektigi icin oze1 bir yeri hak ediyorlar. Prof .Dr.Nurhan
Atasoy'a ise bana gerekli gali§ma kolayl1g1n1 her zamanki comertligi ile saglad1g1, kimi yayinlarin bulunmasinda yol gosterdigi, en onemlisi boyle bir gali§maya kolkanat gerdigi igin borgluyum. Ute yandan Fransizca yay1nlar1n gevirisinde ve baz1 gizimlerde yard1m1t.11 gordilgtim dostum Ara§.Gor. Mim.M.Baha Tanman'a, yay1nlar1n
toplanmas1nda Viyana'dan yard1mc1 olan Sn.Mine Soner'e,
gorsel malzemede sa~lad1li1 dUzey igin Sn.Selamet Tauk1n'a,
yazim sonras1 a§amalardaki yard1mlar1 igin Ok~Gontil Uzelli'ye te§ekktir borgluyum. E§im Fulya Ttikel ise baz1 yayinlarin bulunmasi, metnin tekrar tekrar okunarak anlatim ve yazim hatalarindan ar1nd1r1lmas1 gibi pratik katk1lar1n yaninda saglad1g1 moral destegi ile 11 farkl1" bir
te@ekkilril hak ediyor.
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I. GIRI~
Yapi.salci.lik ne bir okul ne de bir aki.mdir" diyor
Roland Barthes. Ancak bugiln Yap1salc1l1k Qevresinde
oluf}turulan dti§Unce toplam1 goz ontine al1nd1g1nda bu
soziln hem dogru hem de yanli§ olabilecegi gibi paradoksal bir durum kar§1m1za <;1k1yor. Evet, Yap1salc1l1k
"Ger9ektisttictiltik11 , "Simgecilik" tlirlinden bir akim degildir; ara§tirmac1lar1 ve dil§linlirleriyle btitlinllik sunan bir okul da degildir. Ote yandan neredeyse biltUn
dallari kapsayan bir etkinliktir (bu da Barthes 1 1n adland1rmas1d1r). Boyle oldugu kadariyla da her §eydir.
11

Ger<;ekte Yap1salc1l1k'1n ne oldugu sorunu, belki de
ortaya g1k1e1ndan bu yana tart1f}1l1yor. Bu tarti§malarin bir donemde Ulkemizde de yap1ld1g1n1 gorilyoruz.
Ancak kimi yay1nlar1n (l) tartiemayi yap1salc1 araf}t1rmac1lar1n metinlerine de yer vererek canli ve oluinlu
bir dilzeye yilkselttigi, kimi yayinlarin ise <2 ) salt
kar§it gorlielere yer vererek adeta bir sald1r1 haline
getirdigi bilinir. Bu tarti§malarda Yap1salc1l1k bir
ideoloji olarak bile algilanarak "burjuvazinin son oyunu" tlirilnden a91klamalarla tanimlanabiliyor. Ancak bunlar 11 d1f}ar1dan 11 yapilan degerlendirmelerdir. Qlinkli
hi<;bir yap1salc1 araf}t1rmacin1n konuyu bu baglamda ele
almadigi bilinir. Nitekim Claude Levi-Strauss hemen her
firsatta Yapisalo1l1k 1 1 bir 11 ara§t1rma yontemi" olarak
adlandirirken, Barthes "Yapi.salcilik'in bir etkinlik,
baeka bir anlatimla, belirli zihinsel i§lemlerin denetimli bir s1ralanII1as1" oldugundan soz eder. (3) Dilbilimden kaynaklanip Saussure' den bu yana bir araf}tirma
yontemi olarak benimsenen Yap1aalc1l1k, son yillarda
tarih, felsefe, toplumbilim, ruhbilim dallarinda -9ok
farkli OJ.kl.§ noktalarindan hareket ederek- uygulanimiyla degi§ik bir boyut kazaniyor,(4) belki de bir anlamda
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yonteminden ba§ka bir ~ey haline geliyor.
Bu alanlarda cali~an Althusser, Foucault tUrtinden
ara§tirmacilar 11 yap1salc1 11 olarak degerlendirilerek
ilk 9ik1e noktasindan 9ok farkli yerlere variliyor.
ara~tirma

Aslinda Yap1salc1l1k'1n yalin bir tan1m1n1 yapmak
9ok kolay: "Kendi mantigi ve kurallar1 olan bilimsel
bir ara§tl.rma ve c;oziimleme yontemii 11 Bu baglamda ana
ilkeleri §oyle siralanabilir:
11

1. Ele alinan nesnenin 'kendi ba11na ve kendi
kendisi i9in' incelenmesi;
2. Nesnenin kendi ogeleri arasindaki bag1nt1lardan olu§an bir 'dizge' olarak ele al1nmas1;

3. Soz konusu dizge i9inde her zaman i§levi
goz ontinde bulundurma ve her olguiu bagli oldugu dizgeye dayandirma zorunlulugunun sonucu
olarak, nesnenin artsilremlilik i9inde degil,
e§silremlilik i9inde ele alinmasi;

4. Bunun sonucu olarak, koken, gelifi!im, etki-

le~im vb. gibi artsilremsel sorunlara ancak nesnenin elden geldigince eksiksiz bir cozlimlemesi
yap1ld1ktan sonra ve bunlarin da eesUremsel olgular gibi dizgesel olarak ele al1nmalar1n1
saglayacak yontemler gelietirildigi olgtide yer
verilmesi;

5. Nesnenin 'kendi baeina ve kendi kendisi i9in 1

incelenmesinin sonucu olarak, 1 dogaotesel' degil,
'ozdekQi' bir yakla~1m bi9iminde tan1mlanmas1;

6. Bu yakla~imin fel$efel 1 siyasal ya da sanatsal bir ogreti degil, tutarli bir 9ozlimleme yontemi olu§turmaya yonelmesi, dolayisi.yla erimcilikle hi9bir ilgisi bulunmamasi." (5)
· Bu a91klamadan da anla§ild1g1 gibi yap1salc1 ara~
tirma, her §eyden once konu ald1g1 nesneyi -ister
yazin UrlinU, ister bir tiyatro yap1t1 ya da gorsel
sanat UrlinU olsun- kendi kurgusu i9inde anlamlandirmaya yonelmeli, anlami i9 ili§kilerin olu§turdugu
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"yapi"da (dizge) bulmal1d1r.
Yap1salc1l1k'1n etkinlik alanlari 9ok genietir. Ancak gorsel sanatlarda uygulan1m1, ce§itli a91lardan
bak1ld1g1nda, tilrlli gilQltikler i9erir. Her §Syden once
"gorsel dilin" kendine ozgil bir doge.si vardir. Ancak
temel ozellikler degiemez. Qtinkil sonucta her yapit bir
§eyler gosterir. Yapilacak §ey, bu gosterimin dilini,
mant1g1n1, kurgusunu ara§t1rmakt1r. "Deyim yerindeyse
yap1t1 yaratan yontemdir; i~te bu nedenle yap1salc1 yapittan degil, yap1salc1 etkinlikten soz edilmelidir."(G)
Iete yap1salc1 ara§t1rman1n ozti budur. Yapit ogelerine
ayr1l1r, bu ogelerin iliE,?kisi saptanir, baglantilar
belirlenerek ba§ka bir dilzlemde yeniden kurulan yapit
bir list dile donti§tlirtiltir. Konu dilin (yapit) mant1g1n1n gozUmlenerek bir list dile donil§tilrtilmesi, iQ ili~
kilerinin bir ba§ka dilzlemde yeniden kurulmas1d1r yap1salc1 etkinlik.
Aslinda Sana t r1 arihi 'ndeki bigim/icerik tartl.§IDBS1nin temelinde de benzer bir durum vardir. Bi9ime ag1rl1k veren ara§t1rmao1lar stirekli anlami yok saymakla
su9lanm1§, sosyolojik ve tarihsel verilerden kopuk "soyut11 bir dil yaratt1klar1 soylenmi§tir. Buna kar§ilik
igerige ag1rl1k verenlerin yorum ve anlam sorunlar1n1n
i<;inde bogulduklari ve yapitin kendisini goz ardi ettikleri belirtilmi§tir. Sanat Tarihi'ni bir disiplin
dUzeyine yilkselten iki bUyUk kuramci, Wolfflin ve
Panofsky de bu baglamda ele al1nabilir. Bruckhardt'in
Sanat Tarihi'ni bir 11 Ktilttir Tarihi" olarak alg1lamas1na kar§1l1k, Wolfflin sUrekli yap1t1n kendisinden yola
·<;l.karak bilttin soylediklerini yapitta gorillene dayand1r1p bir dizi temel kavram ve ilke saptami§tir. (7)
Buna kar§1l1k Panofsky "Ikonografi ve Ikonoloji" yontemiyle yapi.tin tae1di.g1 11 i9sel anlami" ara§tirm1§t1r. (B)
t
1
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Bu a<;idan bak1ld1g1nda Wolfflin "bic;imcin, Panofsky ise 11 yorumcu" olarak degerlendirilebilir. Ancak
bunlar tehlikeli ve gilvenilir olmaya.n s1n1flamalard1r. Nitekim kimi ara!}tl.ricilar, oluf}turdugu kavramsal dil ag:i.sindan Panofsky'yi , Gostergebilim'e daha
yakin bulur ve onu "Sanat Tarihi'nin Saussure'ti"
olarak adland1r1rlar. (9)
Btitiln bu tart1§malar1n icinde Yapi.salc+l:ik, kimilerince "bigimciligin" ·' nanlami ve tarihse~ olgulari
(koken, geli§im, etkilei,;dm vb.) yok saymanin" doruk
noktas:i.dir. Oysa yukarida da belirtildigi gibi yap1salc1 araf}tirma, artsilremsel olgulari biltUnilyle yok
saymaz. Ancak kimi tarihsel verilerin "istendigi gibi"
ya da yap1t1n ait oldugu donemi "btittintiyle yans1tt1g1
var sa.y1larak" kullan1lmas1na kar~i durur. Oncelikle
ele alinan nesnenin eksiksiz bir ~ozUmlemesi yap1lmal1d1r. 0 zaman anlam zaten yeterince a~ik bir bic;imde
ortaya g1kacakt1r. Tarihsel olgular ise bu B§amadan
sonra devreye sokularak daha sagli:kl1 bir deggrlendirmenin temeli at1lm1§ olur. Konu dili list dile donU§tUren bir etkinligin anlamdan yoksun oldugu nas1l soylenebillr? Tam tersine bir anlamlandirma edimidir
Yap1salc1l1k:
!'Sonuc; olarak, Yapisalcilik' in amac:i.nin anlamla
donatilmJ.§ insan degil, arilam Ureten insan oldugu soylenebilir; insanligin anlambilimsel
amaclarini tilketen anlamlarin ixeri€;i degil,
tarihsel ve rastlantisal olan sadece bu anlamlarin Ure'tilme edimidir san,ki. Anlamlandiran
insa.n (Homo significans): Yapisalci ara§tirmanin yeni ki~isi boyle birisi .olacaktir." (10)
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NOTLAR

(1) Birikim, sayi 28/29, Haziran-Temmuz 1977.
(2) Varlik,

sayi 913, 914, Ekim-Kasim 1983.

(.3) Roland Barthes: "Yapisalci Etkinlik" (Qev.A.

Kocaman), Ttirk Dili, cilt XLIII, sayi 357,
1981, s.137.

(4) Bu konuda bkz.: Rosalind Coward/john Ellis:
Dil ve Maddecilik (Qev.E.Tarim), ileti~im Yay.,
Istanbul, 1985.
(5) Tahsin Yticel: Yap1salc1l1k, Ada Yay., Istanbul,

1982, s.10-11.

(6) Roland Barthes: a.g.y., s.lJB.
(7) Heinrich Wolfflin: Sanat Tarihinin Temel Kavramlari (Qev.H.Ors), Remzi Kitabevi, Istanbul, 1985
"{2:baski).
(8) Erwin Panofsky: Meaning in .the Visual Arts,
P~nguin

(Peregr=!-ne Books), Harmondsworth, 1983;
"Ikonografi ve Ikonoloji" (Qev.B.Comert); Ttirk
Dili, sayi 239, l Agustos 1971.

(9) Giulio Carlo Argan: "Ideology and Iconology''
The Languae;e ·of Ima~es (Ed.by W.j.,.T.Mitchell~,
The University of C.icago Press, 1980, s.15-23;
Christine Hasenmt;teller: "Panofsky, Iconography
and Semiotics", Journal of Aesthetics and Art
Criticism, vol.XXXVI, n.3, Spring 1978, p.289-301.
(10) Roland Barthes: a.g.y., s.1J9.
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II.

QAGDA~

BIR YONTEM OLARAK YAPISALCILIK

Yap1salc1l1k bugiln.bilim dilnyasinda genel
bir kabul gormil§ durumda ••• Eksigiyle fazlasiyla hemen her alanda uygulaniyor; .tarti§malar yaratiyor. Btitiln tartiemalara .
ra~men, getirdigi yeni bak1.e aQ1s1n1 yadsimak olanaksiz. Yap1salc1l1k, bizce, en tutarli bi9imde nesnelerin gozilmlenmesi baglaminda gegerlik kazaniyor. Klasik baki§
ag1lar1ri1n aksine, ele ald1gi konuya bilyilk
bir devingenlik kazandiriyor, bugilne kadar
karanlikta kalmi~ ( ya da gozden ka9m1§ )
kimi noktalari a91kl,i ga kavu§turuyor.
Bu bolilmde ilk olarak Yap1salc1l1k 1 1n g1k1§
noktasi clan dilbilim gal1§malar1n1, sonra
da yap1salc1 bakl.§l.n sanatlardaki etkinligini ve Gostergebilim'in· geni~ uygulama alanlar1n1 kisaca tanitacag1z. Notlarda ise
ag1rlik, kimi temel yabanci yayinlar1n yani
sira, Ti.irk9e yayinlarda olacak.
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A) YAPISALCI DILBILIM
Yap1salc1 dilbilimin kurucusu sayilan Ferdinand de
Saussure' i.in ( 1857-1913) Genel Dil bilim Dersl·eri adli
yap1t1nda 11 yap1" sozciigi.ine rastlanilmaz. Ancak bu kitapta bu sozcUkle 9§degerl:i bir ba§ka sozciige' II dizge"ye yer verilmi§tir. Saussure dilbilime yontem ag1s1ndan yepyeni bir baki§ getirmi§tir. Ara§tirmaci (dilbilimci) artik inceledigi konuyu i~ bagint~larin belirledigi bir dizge olarak ele alacak, bu dizgenin igind~ki dilzeneklere yonelecektir.
Asl1rida Saussure, bu yeni dilbilimin yontem ve ilke_lerini ortaya koyarken bir yandan da oteki insan bilimlerinde gegerli olabilecek oir yontembilim tasarlaml.§
ve bunu 11 Gostergebilim 11 olarak tan1mlam1~t1r:
11

Dil, kavramlari belirten bir gostergeler dizgesidir. Onun i~in de yaziyla, sagir-dilsiz alfabesiyle, kutsal nitelikteki simgesel torenlerle, bir
toplumda incelik belirtisi sayilan davrani§ bic;timleriyle, askerlerin bildiri§im belirtkeleriyle vb.
kar§1la§t1r1labilir. Yaln1z dil, bu dizgelerin en
onemlisidir.
Demek ki gostergelerin toplum ivindeki ya~am1n1
inceleyecek bir bilim tasarlanabilir: Toplumsal
ruhbilime, bunun sonucu ol~rak d~ genel ruhbilime
baglanacak bir bilim. Gostergebilim (Fransizca.
semiologie-Yunanca semeion 'gosterge'den) diye ad~
land1racag1z bu bilimi. GostergSbilim, goatergelerin oz niteligini, hangi yasalara bagl1 oldugunu
ogretecek bize. Hentiz yok boyle bir bilim. Arna kurulmas1 gerekli; yeri one eden belli,. Dil bilim, bu
genel nitelikli bilimin bir boliimii yalnizca. Onun
igin, Gostergebilim'in bulaca~i yasalar dilbilime
de uygulanabilecek. Boylece insana ili~kin olgular
bUttinU iginde dilbilim iyice belirlenmi~ bir alana
baglanabilecek.
Acaoa Gostergebilim neden obi.ir bilimler gibi
konusu kendine ozgU bagimsiz bir bilim olarak gorUlmtiyor heni.iz? Bir kisir dongUdeyiz de ondan:
Hiobir §9Y gostergesel sorunun oz niteli~ini dil-
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den daha iyi ortaya koyamaz. Ama bu sorunun uygun
bigimde ortaya konulabilmesi, dilin kendi i9inde
incelenmesini gerektirir; oysa, bugilne degin dil
hep ba§lka eeylere bagl1 olarak, ba§lka agilardan
ele alinm1et1r.n (1)
Yazarin bu tasar1s1 bugiln budunbilim (antropoloji),
yaz1n, kUltUr, ruhbilim, toplumbilim, sinema, tiyatro,
mUzik gibi farkli alanlarda degi§ik ger9ekle§me aeamalarina ula§ml.§ durumdadir. ( 2 )
.
Bu bolilmde dayanag1n1 Saussure' de bulan genel ve
ortak kavram, ilke ve yontemleri kisaca tanitacak, ara§t1rmam1z1n i1erleyen bolUmlerinde kulland1g1m1z kimi
kavram ve yontem1eri daha anlaeilir kilmak igin oncelikle Yap1salc1 Dilbilim a;Lanina bir goz atacagiz.
Dil Yetisi
Dil 6lgular1n1n tUmUnU birden belirtmek Uzere
Saussure 'dil yetisi' kavramina ba§lvurur. Dil yetisi,
insanin dogal diller gergevesinde, anla§ma ya da bildiri§im saglama yetisidir. Dil yetisi, her an yerle~dk
bir dizgeyle bir evrim igerir. Hem gagdae bir olgudur
hem de her an gegmi~in bir UrUnUdUr. Hem toplumsal hem
bireysel ozellik taeir. Dil yetisi ic;inde toplanan olgular1 Saussure, yontemde kar1§1kl1kla~1 onlemek igin
iki tUre ay1r1r: Dil ve soz.

Dil, dil yetisinin bireylerce kullanilabilmesini
saglayan ve toplumca benimsenmie clan uzla111msal (dan1§1kl1) bir dUzendir. Dil, ayrica bildiri~im saglama
araci olarak kullanilan ve dogal diller di§inda kalan
her tUrlU g~sterge dizgesi ve anlatim y6ntemidir (sine-
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ma dili, resim dili, mtizik dili gibi). Bu ozellikleri
nedeniyle dil, dil yetisinin toplumsal yanidir.

Soz, dil yetisinin ki§isel bir istenc (irade) ve
anlak (zeka) eylemiyle kayna§an bireysel yanidir. Soz,
toplumsal nitelikli dilden ayridi.r. Bireyin kieisel
dUeUncesini anlatmak ic;in dil dizgesini ~ullanma.s1n1
saglayan birlefilimleri ve bunlarin ortaya g1kmas1n1 saglayan anl1ksal/fiziksel dtizenegi (konu§ma eylemi) kapsar. Soz, bireysel, ruhsal ve fizyolojik bir etkinliktir.
Dil I Soz Ayrimi
Aslinda dil I soz ayr1m1, kuramsa1 bir ayrimdir. Gergekte dil ile soz arasinda bir ic;erme bag1nt1s1 bulun· maktadir. Biri olmadan otekinin varligi dU§Uniilemez.
Soz, dile ula~mak igin kullanilan bir aragtir. Dil ise
kendisine dayanilarak sozUn kavranmas1n1 saglar.
Saussure'cil dilbilim, ara§t1rmalarinda 'sozi.i' di§ar1da
b1rak1r. Kalki§ noktasi da, vari§ noktasi da dil yetisinin toplumsal yan1d1r. gUnkil Saussure'e gore dili
sozden ayirmak demek, toplumsal1 bireyselde.n, onemliyi
onemsizden (rastlantisaldan) ayi,r maktir. (J)
Ed inc
Edin<;;, konueucu ve dinleyicilerin ed.inmi~ olduklari,
daha once hi~ duyup soylemedikleri ,t ilmceleri de kapsayan sonsuz sayida ttimce olu~turup anlamalar1n1 saglayan
dilsel bi;t.gidir. Birgok dilbilimci 'edin9'in belirli
sayidaki dilbilgisi al1ekanl1klar1ndan kaynakland1g~
ve ki§inin silrekli ayni tilmceleri i~iterek bunlari ken-
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di ba§i.na tekrar iiretebildigi gorii§iindedirler. Ancak
bu gorii§, belirli bir dilde kulland1g1m1z ya da i§ittigimiz ti.imcelerden pek C}Ogunun tUrnUy_le ozgUn oldugunun saptanmas1 ile 9iirtitiilmii§. N.Chomsky, edincin
yarat1c1 nitelikte oldugunu saptami§tir.

Edim, dilsel yetenegin (eding) konuf}~a eyleminde
(somut diizey) ger9ekle§mesidir. Bu durum, biiyiik ol9iide edinc tarafindan belirlenir~ Chomsky'ye gore edim
kayrami bellek (hafiza), dfkkat gibi etkenlerin ko§ulland1rd1g1," kimi acilardan Saussure' tin 'soz' kavramin1 9ag~1~t1ran, dilsel yetenegin kullanilmasiyla
ortaya 91kan olgulari belirtir. Edin9 I edim ayr1m1,
kimi yonlerden dil / soz ayrimini an1msat1r. Edim,
edin9 tarafindan belirlenir, ancak edim tiimiiyle edinc;;i yansitmaz. Eding kuramsal olarak herkes ic;in ayni
olsa bile, edim bazi dil-d1§1 etkenlerle ki§iden kieiye 'biiyiik degi£,;Jiklikler _gosterir • .(4)
Bildirisim Araci Olarak Dil
Bildiri§im, konu§UCU ile dinleyici aras1nda bildiri
ali§veri§i, kar§il1kl1 bildiri aktar1m1d1r. Dilin ana
i§levi de insana ozgii eklemli seslerle, bir dilsel top· 1ulukta bildiri§im saglamaktir (Dilin yukarida belirttigimiz, miizik dili, sinema dili tUriinden farkl1 yon:temleri d~ aslinda bildirieim i§levlidir).
Bildiri§im kuraminda salt gosteren dilzleminde . bilgi
aktarimi onem tae1d1g1ndan, anlam ya da i9erik Uzerinde durulmaz.Bildirieim olgusu bir verici (gonderici/
konueucu), bir al1c1 (gonderilen/dinleyici), bir bildirim yolu (diizgil/izge) ve bilgiyi aktaracak bir bil-
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diriyi (gonderge/baglam) kapsar. Uo ogeye dayali (konueucu, dinleyici, gonderge) dayali Ug ielev igeren
bildiri§im ornegini R.jakobson gelietirmie ve alti ielev saptam1§t1r: 1) Gondergesel i§lev, 2) Duygusal,
CO§ku ielevi, 3) Uyar1c1 i§lev, 4) ~iirsel, estetik
i§lev, 5) ili§ki ielevi, 6) Ust -dil ielevi. (5)
Dilbilim baglaminda Saussure'iln gal1emalar1nda anlamini bulan "gosterge 11 kavram1, genelde btitiln ya§antimizi kueatiyor. Baeka bir deyi§le Gostergebilim'in
temel kavrami. Bu noktada gostergenin tan1m1n1 ve ttirlerini saptamak gereklidir.
Gosterge
Gosterge genel olarak, bir ba§ka eeyin yerini alabilecek nitelikte oldugundan kendi d1§1llda bir eey gosteren her tilrlU nesne, bigim ya da olgudur. Gostergeler
ise kabaca ikiye ayr1l1yor:

1) Dogal gostergeler ya da belirtiler: Die gergek
dUzleminde ya da dogada var olan bag1nt1lara,
olgular arasindaki neden-sonug ili§kisine dayanir ve dolaysiz bir bigimde algilanabilir. Belirtinin kaynagi, bir olgunun gozlemlenmesinden
gikarilan sonugtur.
2) Yapay gostergeler ya da belirtkeler: Belirli bir
anlami aktarma, bildiri§imi gergekle§tirme amacina yonelik olan gostergeler. Toplumsal niteliklidirler. Bu grup ise iki alt b~§liga ayrilabilir:
a) Gorilntilsel ya da yans1t1c1 gostergeler: Di§
gergekligi benzerlik izlenimi uyandiracak bigimde yansitan gostergelerdir. Iifedenli ve insan yap1s1d1rlar (resim, heykel' gizim, fotograf vb.).
1

,

I
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b) Saymaca ya da uzla~imsal gost~rgeler: Anlamlar1n1 bir ttir toplumsal sozle§meden alan gost'ergelerdir. Burada, gosterilen anlamla gosteren bigim arasindaki doial bal, ancak bir ktilttirel
gevrede gegerlik kazanir. Bigimiyle a91klanabilir olmasindan dolayi nedenseldir, ancak bu durum saymacal1g1n1 ortadan kaldirmaz (dilsel gostergeler, belirtkeler, simgeler vb.). (G)
Dil Gostergesi
Bir gosteren ile bir gosteril~nin birleuiminden olu§Bn iki yonlti bir btitilndUr. Gosteren gostergenin ozdeksel (maddi) yonilnti oluuturan ieitim imgesi, gosterilen
gostergenin kavram yontidlir.
Ornelin "EV" ieitim imgesi, "EV" dedigimiz nesneyi
degil (Qiz.1), zihnimizdeki "EV" kavramini. dile getirir
(Qiz.2). Gosteren "EV:", if}itim imgesidir. Gosterilen
ise nesne olarak "EV 11 degil, z:i.hnimizde uyanan 11 EV" kavramidir ( gonderge) • ( 7)
Saussure 1 • gore bir gosterge, kagit yapragi gibi iki
yanlidir: Gosteren kagidin bir ytizil, gosterilen oteki
yilzildtir. Kestigimizde, i§lemi ikisine de uygulam1§ olu-'
ruz. 0 halde gosteren ve gosterilen birbirinden ayrilmaz niteliklerdir.

Gosteren
Gosterge
Gosterilen

Anlati.m dlizlemi

I

I9erik dtizlemi

Hjelmslev, gosterenlerin anlatim dtizlemini, goaterilenlerin ise igerik dtizlemini olu§turdugunu ve bunla-
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Giderek, bu iki dlizlem icinde yeni bir ayrima gider:
Bigim ve toz.
Dil Gostergesinde

Bigim~Anlam-Toz

Bigim: Iki dlizlemde de -anlatim ve ic;erik- bic;;im, birimlerin dizimsel.ve dizisel eksenlerdeki (Bkz. s. 16)
bagimliliklardan olu§ur, her tUrlU fiziksel ya da ruhsal olgunun diei.nda yer alir.
Anlam: Dilsel birimin ilettigi ya da uye.lldi.rdi.gi. kavram ya da tasarimdi.r.
Toz: Dizgeyi olueturan baginti.lar biltilnliniln ya da biQimin di§inda kalan boltimdUr. Ozdek dlizleminde bigimin
gorilnlieildUr. Hjelmslev, hem anlatim hem i9erik dUzlemlerinde toz bulundugunu one surer.

Bigim
Anlati.m

Toz
!c;erik

Toz
Boylelikle anlati.mi.n da, igerigin de iki yanli oldugu ortaya gikar. Bununla birlikte gosterge kavram1n1
11
i9erigin bigimi ile anlatimin bigiminden olu§an birim"
(Hje1mslev) olarak tanimlayabiliriz. (S)

- 14 Dil Gostergesinin Saymacaligi, NedensizliSi, QizgiselliSi
Gosterenle gosterilen birbirine s1k1 sikiya bagl1d1r, ancak aralarinda dogal ya da mantiksal hi9bir
ilieki yoktur. Ornegin 11 kap1 11 kavramin1n gostereninin
nkapi" ieitim imgesi, sozcilgil olmasi rastlant1sald1r.
"Kapi" kavrami ic;in ba~ka bir gosteren (sozcilk) de
kullanilabilirdi. 6zde~ ger9eklikleri bel~rten gostergelerin dilden dile degi§mesi (kapi, door, porte gibi)~
ayni dil ic;inde de gosterenlerle gosterilenlerin 9agdan 9aga donU§Ume ugramasi (tayyare/uc;ak) gostergenin
nedensizligini belirtir.
Gosteren i§i.timsel ni telikli oldugu ic;in yalnizca
zaman iginde gerc;ekle~dr ve ozelliklerini zamandan
alir. Bir yayilim gosterir ve bu yay1l1m da bir tek
boyutta -c;izgisel olarak- . olgillebilir. Gosterenler ve
onlari olu~turan sesbirimler soylemde birbirlerini izler, boylece soz zinciri olu§ur. (9)
Dilin Eklemlilik DUzeni
1) I.Eklemlilik Dtizeni: TUmceleri ya da sozleri olu§-

turan en kil9ilk anlamli birimlerden olu§ur. Hem gostereni hem gosterileni ilgilendirir. Gosteren (sozctik)
dilzleminde daha ktic;ilk birimlere boltinemeyen btitilnlere
"anlambirim" (morpheme) denir. "Bicimbirim" ise anlambirimin "sozlilkbirimne kar§l. dilbilgisini ilgilendiren
yontidtir.
-im, -iyoruz:

Bi~imbirim

I kapi, kol: Sozlilkbirim.

2) II.Eklemlilik Dtizeni: Burada ise gosterenin 9oztimlenmesi ve en kil~Uk parga niteligi ta§iyan ogelerine
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en kU9ilk birimler olan "sesbirim"lerdir (phoneme).
Qizgisellik sonucu, soz zincirinde birbirini izleyen
sesbirimler ikinci eklemlilik dilzenini olu~turur. Sesbirim kendi ba§ina anlami olmayan, salt gostergeleri
birbirinden ayirici nitelik taeiyan kesintili, i§levsel birimdir. (lO)
.

Ilk kez Saussure, dilin ikili ekseni ve i9erdikleri
bag1nt1lar ilzerinde durarak 11 Dizimsel 11 ve "Qagr1~1msal"
bag1nt1lara dikkat 9ekmietir. Saussure'den sonra pek
9ok kuramc1 (Hjelmslev, jakobson, Martinet) farkli terimler kullansalar da ayn1 ayr1m1 benimsemielerdir. Bugiln bu ayrim genellikle "Dizim.sel" ve "Dizisel" olarak
adland1r1lmaktad1r.
1) Dizimsel Bag1nt1: Bir tUmcede, dizimde, anlambirimde birbirini izleyen ve ayn1 dilzeye baglanan birimlerin arasinda kurulan yatay bag1nt1d1r. Dayanag1
uzamdir; uzama bagl1 olarak da 9izgiseldir. Dizimsel
bagintilarla, bunlarin ili§kili oldugu birimler 11 bolilmleme11 ya da 11 kesitleme 11 eylemiyle saptanir. Ornegin,
ev - i sat - ti tilmcesinde bo1ilmlemeyle elde edilen
bu anlambirimler ve onlar1 olu§turan sesbirimler (e /
v Is I ..• ) arasinda dizimsel bag1nt1 vardir. Bir
giysi dizgesinde etek I ceket I bluz ya da bir mobil~
ya dilzleminde masa I sandalye I ko1tuk arasinda da dizimsel bag1nt1lar tilrilnden iliekiler vardir.
2) Dizisel Bag1nt1: Degi~tirim sonucu birbirinin
yerini alabilen ve ayni dilzeye baglanan birimler arasinda kurulan dil~ey bag1nt1d1r. Dizisel baginti, belirli bir belirim dtizleminde bir arada bulunmayan,

- 16 ancak kar~itlik ya da ozdeelik a91s1ndan birbirini varsayan ve 9agr1e1msal bir nitelik taeiyan bag1nt1d1r.
Bir giysi dizgesinde, eapka I kasket I bere ••• gibi.
Dildeki ikili bag1nt1lar dilzlemini,
A: Anlambirim; S: Sesbirim olmak Uzere eoyle
gosterebiliriz: (ll)
Dizimsel Bag1nt1lar .
A

A

A

A ••• A

A'
A"

Birinci
Eklemlilik

•

Dizisel Bag1nt1lar

s s s s ... s
S'
S"
•

Ikinci
Eklemlilik

•

Artsilremlilik - Eesilremlilik
Dil olgusu, hem artsUremli hem de eesUremli bir nitelik .taeir. ArtsUrem, dilin zaman i9indeki evrimidir.
EesUrem ise dilin zamandan bagimsiz olarak, belirli
bir donemdeki gortintilsildilr. Artsilrem I EesUrem kare1tl1g1n1, Saussure, temel bir ayrim olarak ele alir. Ona
gore dilin e§sUrem 9er9evesinde bilrUndilgU gortinUmU
kavramak isteyen dilbilimci, artsti.remi i§e kari§tirmamalidir. QUnkti artsilremli dilbilim, ayni toplumsal bi-
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alir. Yap1salc.i. ara§ti:rmalar da temelde e§siiremli bir
yakla§ima dayanir. Yap1salc1lar tarihsel (artsilremli)
yakla~1mdan ka~inir; ele aldiklari. olgu I konunun anlam1n1 kendi iQ yap1s1nda bar1nd1rd1g1n1, bu nedenle
ara§tirman1n . farkl1 tarihsel zaman dilimlerine gonderme (dl.§Sal) yapmamasi, salt ele alinan konunun 11 yap1s1n1n ve buradan c;ikan anlam1 ortaya koymas;i.. gerektigini
savunurlar.
Ferdinand de Saussure ile birlikte bamba§ka bir
gehreye bUrilnen dilbilim ara~t1rmalar1, sonradan QOk
zengin bir ge§itlenme gostererek farkl1 yollara ayr1lm1§t1r. (l 2 ) Bu bolilm, ara§tirmamizda kulland1g1m1z
yontem ve kavramlara belirli bir ag1kl1k getirmesi amac1yla kaleme .a l1nd1g1 ic;in yapisal dilbilimden kaynaklanan oteki kuramlar1 ayrica ele almay1 gerekli bulmadik.
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B)

YAPISALCILIK VE ETKINLIK ALANLARI

Roland Barthes Gostergebilim Ilkeleri adli yapitinda §Oyle yazar:
"Gostergebilimsel ara§ltirmanin amaci, her tilrlil
yapisal etkinligin, gozlemlenen konularin bir
taslag1n1 yaratmaya yonelik tasar1s1na uygun
olarak, dil d1si1ndaki anlamlama d·izgelerinin
i§leyigini belirleyip ortaya koymaktir." (13).
Gergekten de Barthes'in belirttigi dogrultuda, toplumsal ya§antinin btitiln dallarinda etkinlik gosterir
Yapisalcilik ••• Her sieyi oncelikle bir "yap1 11 olarak
goren yap1salc1lar sinemadan milzige, yazindan ruhbilime degin gok genie bir yelpazeyi ara§tirma sahas1 olarak se~tiler. Ancak bu noktada §Unu da belirtmek gerekiyor. Adnan Onart 1 1n hakli olarak i§aret ettigi gibi
ger9ekte pek c;ok 11 Yap1salc1l1k 11 tan soz edilebilir.
tlg yonden ele al1nabilir Yap1salc1l1k: 1) Mada olarak,
2) Yontem olarak, J) Ideoloji olarak. (l4) Daha once
de belirttiiimiz gibi Yap1salc1l1k 1 1 bir ytintem olarak
anliyoruz. Bu nedenle ~e§itli dallardaki ornekleri sec;erken de bunlarin birer yontem arai,;itirmasi olmalari
ko§!ulundan yola giktik.
Saussure'tin temellerini attigi yapisal dilbilim,
Hjelmslev, jakobson, Chomsky gibi ara§ltirmacilarin da
katk1lar1yla zenginleemie; bir ara§tirma yOntemi olarak
benimsenen Yap1salc1lik, dilbilimin d1si1nda da genie
bir alana yayilmi§tir. Bugtin sinema, sahne sanatlari,
yazin, mimarlik, mtizik gibi . sanatsal etkinliklerin ya~
ninda gilnlilk yal}anti ve kullariim nesneleri baglaminda
.da yap1salc1 araf}tl.rmalar gaze garpmakte.dir. Bunun
yani sira sosyal
bilimlerin budunbilim,
ruhbilim dal.
'
.
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ku§ku yak ki yazin dilnyas1d1r. Bu alanda gerek yurtdi§inda, gerek illkemizde yapilmJ.§ cok zengin cali§ma~ar vardir. Dilin incelenmesi, 9ozilmlenmesi baglaminda dilbilimle oldukga siki ili§kiler icinde bulunan
bu dalda, yazin ilrilnlerinin kendi ic yap1lar1n1 araetiran, ogeler arasi bag1nt1lar1 ortaya 91karan (anlam
da bu bag1nt1lar1n getirdigi bir olgu olarak benimsenir) pek gok yapitla kar§ilaeiyoruz. (l5)
Ote yandan budunbilim (antropoloji) yap1salc1 ara§tirmalarin en heyecan verici dallarindan biridir. LeviStrauss' un 9al1§malar1yla (lG) olueturulan Yap1salc1
Budunbilim, soylenlerin yap1s1n1, "ilkel" (Levi-Strauss
bu sozcilgiln kullanilmasina kesin kari;?J.dJ.r; 0 topluluklarJ. ilkel olarak gormez. Onlarin da en az bizim kadar
tutarli, nesnel bir dilnya. kurmu§ olduklar1n1, yasiantilarinda gereksindikleri biltUn kurumlarin -bir baeka
baglamda da olsa- var oldugunu savunur. Bu yilzden j.
P.Sartre ile giri§tigi tarti§ma da 9ok Unlildilr) toplumlarda akrabali.k baglari, kadin ali§veri§i gibi konu1ari inceler, bunlari kendi mantigi ile gozilmler. LeviStrauss'un ozellikle Oedipus soylenine getirdigi yap1salc1 baki:;;i, bu alandaki §la~1rt1ci orneklerden biridir. (l7) Vladimir Propp'un masallarin yap1s1n1·ve ili:;;ikilerini ara§t1rdig1 onemli gal1§mas1 cia bu arada belirtilmelidir. (lS)Lacan ve Piaget'nirt gal19malar1nda
ise Yapisalcilik ruhbilim alanine kaym19, bu dali.n konu ald1g1 olgularin gozilmlemesi yap1lm1§t1r. {l9)
Sinema, belki de Yap1salc1l1k 1 1n, Gostergebilim'in
en kolay.uygulama alanlarindan biridir. Sinema kuramcilari Eisenstein'dan beri <2 o) filmin yapisi, kurgu,
eklemlenme gibi sorunlarla ilgilenmi§ler, goztimlemeler
.yapmi.§lardir. Gergekten de yap1s1 geregi "filmin

{>.
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semiotigi"nden soz etmek hayli kolaydir. Qiinkii eninde
sonund& film bir §eyler "gosterir". Bunu bir "dizge"
iginde yapar ve bu dizgedeki eklemlenmederi de "anlam"
ortaya 91kar. I§te bu son derece yalin ifade ettigimiz
var olu§ nedenlerinden otiirii, siradan bir izleyici bile ornegin Hitchcock'un Arka Pencere'sinin (Rear Hindow), Antonioni'nin Cinayeti Gordiim'iiniin (Blow-up)
"gergek" yap1s1n1 kavramada zorlanmayacaktir. Senaryodan sahne diizenine, kurgudan en kiic;iik gaptaki 9ekime
kadar bu alanda her §ey Gostergebilim'in konusu olabilir, olmu.etur da. ( 2l) Bu arada fotograf ve sahne sanatlari da yapisalci ara9t1rmalar1n konusu olmaktadir. ( 22 )
Mimarlik ve kentsel mekan ilzerine 9al19malar yapan
yapisalci ara9t1rmac1lar, kent dokusunu olu~turan ogelerin ili9kileri, biitiine etkileri, doku degi§imi iizerinde durmu9lard1r. Kent mekan1n1n yap1s1n1 ara9t1rmaya yonelen gal19malar, tek tek yap1lar1n yani sira,
biitiiniin olu9turdugu "mekani" konu alm19, bunu inceleme
konusu yapm19t1r. ( 2 3)
Miizik her §eyden once farkli bir "dildir". Bu sayd1g1m1z alanlarin aksine, milzikte klasik anlamda bir
"gosteren" yoktur; · seslerle ilretilir, yani "gostereni"
soyuttur. Bir ba9ka deyi9le "gosteren" ayni zamanda
"gosterilen~dir. Bu en basit gozlem bile y~pisalci etkinligin milzik alaninda gok f arkli bir dizgeye gereksinmesi oldugunu ortaya kpyuyor. Ancak yine de belli
bir "miizik semiotigi"nden soz etmek olasidir. ( 2 4)
etkinlik salt sanatlar dilzeyinde de kalmamietir. Giinllik ya§ant1n1n biltiin dallarinda bir ara§~
tirma yontemi olarak uygulanm19tir. Trafik i§aretle~i
gostergebilimsel a~idan ele alinabilir; Roland
Yapisalc~

'
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Barthes'in La Systeme de la Mode'da (1967) gok iyi
gosterdigi gibi, moda da bu baglamda incelenebilir.
Barth es' in gal:u,?malar1 yazin alaninda agirlik kazansa da giyim-ku§am, gilnlilk kullanim nesn~leri konusundaki kendine ozgti Uslubuyla yaptigi gal1§malar1 ( 2 5)
Gostergebilim'in ne kadar yaygin bir uygulama dtizeyine ula§t1g1n1 gosteriyor. Biltiln toplumsal ili§kilerin,
geleneksel kurallarin bile yap1salc1 etkinligin kov
••
••
( 26)
nusu o ld ugunu
goruyoruz.
GorilldilgU gibi, Yapi.salc1l1k'1n ula§mad1g1 alan
neredeyse yok ••• Ancak resim veheykel alaninda ayni
zenginligi bulamiyoruz. Bunun nedeni de kanimizca sinema, tiyatro, yazin, kismen de mimarlik alanindaki
gal19malar1n gogunun kavrarnsal temellerini, Saussure'den bu yana degis;erek de olsa gelen "dilsel dizge"de
bulmalaridir. Dil gostergesi yazinda, sinemada (senaryo baglaminda), sahne sanatlarinda (oyun metinleri
baglaminda), milzikte (farkli bir dil olsa da partisyon
baglam1nda) yararli bir temel olu§turuyor. Oysa resimde bu gosterge anlay1§1n1n kullanilmasi, kimi sorunlari birlikte getiriyor. Qilnkil resim salt kendihi gosterir. Bu ytizden, bu alandaki gal1§malar1n daha gok resimsel ogelerin -yeniden- tanimlanmasina ve kavram
olu§turmaya yonelik olduklarini gorilyoruz. ( 2 7) Gergi
resim gostergesi "ikonik" terimiyle agiklanabilir,
Peirce'in deyi§liyle "gorilnttisel gosterge" olarak adlandir1labilir. Ancak bu da resmin o gok ge§itli anlatim
ttirleri (benzetmeci, soyut, simgesel gibi) iginde tutarli bir tanim olmaktan, her §eyi agiklamaktan uzak
kaliyor. Buradan da §U sonug g1k1yor: Resim alaninda
yap1lacak bir gali§ma,_ ancak ana ilkelerde (e§silremli
olmak, yapi t:i. bir ''dizge" olarak gormek gibi) yap1salc1 dilbilime sadik kalabilecek, bunun otesinde kendi
mant1g1n1 olu§turarak resimsel ogelerin ozgiln anlamlar1n1 ara9t1rmak durumunda olacaktir.
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NOTLAR

(1) Ferdinand de Saussure: Genel Dilbilim Dersleri
Cvev.B.Vardar), 2 cilt, T.D.K.Yay., Ankara,
1976-78, s.J6-J8 (l.cilt).

(2) Bu konuda ayr1nt1l1 bilgi ve ornekler iQin
. 11 Yap1salc1l1k ve Etkinlik Alanlari" bolilmilne
bak1lmal1d1r.

(3) F.d.Saussure: a.g.y., s.J0-34.
(4) Zeynel Kiran: "Chomsky'nin Uretimsel Dilbilgisi
Kuraminda Eding ve Edim Ayr1m1 11 , F.D.E., sayi 4,
1979, s.117-123; Chomsky'nin dil ve killtUr konusundaki goril§leri i9in ayrica bkz.: Byran Maggie:
11 Chomsky'nin.Fikirleri 11 , Yeni DUeiin Adamlari,
M.E.B.Yay., Istanbul, 1979, s.)09-342; Cumhuriyet
Bilim/Teknik, sayi 114 (16.5.1989), s.12-13.

(5) Mehmet Rifat: Dilbilim ve Gostergebilim Kuramlari
Yazko Yay., Istanbul, 1983, s.51-57.

(6) Saussure'Un yani sira Amerikal1 bilim adami
Charles Sanders Peirce da (1839-1914) genel bir
gosterge kurami tasarlamietir. Peirce gostergeyi
kendi i9lerinde de Uge ayrilan Ug bolilmde topluyor: 1) Gostergenin kendisi igin yapilan bir
siniflama; a) Bir nitelik gosterge oldugunda
'nitel~gosterge'den soz edilir, b) Gergek, var
olan bir eey tekil bir gosterge oldugun~a 'tekilgosterge'den·(sinsigne) soz edilir, c) Insanlar
tarafindan konulmu§ bir yasa gosterge o1dugunda
buna 'yasa-gosterge' (legisigne) denir. 2) Bu
bolilm gostergelerin, gosterge nesnesi aQisindan
ele alinmasiyla olur:;iur; a) Nesnesi var olmasa bi· 1e kendini anlamli kilan, kimligini koruyacak
gostergeye 'ikon' denir. Ayirici ozelligi, nesnesi ile arasinda benze§me bagintisinin bulunmas1d1r, b) Nesnesi ortadan kalktiginda gosterge
niteligini yitiren gostergeye 'indice' denir,
Varl1g1 gosterge nesnesinin varligina bagli olmasina kar§in, yorumlayanin varligina bagli degil~
dir, c) Adland1rd1g1 nesneye Qagri~im ya da bir
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yasa yoluyla gonderme yapan gostergeye 'sernbol'
denir. Nes"nesine kullanan·zihin arac1l1g1yla
baglanir. Yorurnlayan ortadan kalktigi zaman
kendisini gosterge kilan niteligini yitirir.
3) Bu boliirn ise yorurnlayan agisindan ele alinir; a) Yorumlayani gergek bir var olu§ dile getiriyorsa, bu 'dicisigne'dir, b) Yorumlay1c1s1
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denir (Y.A.Ttimertekin: "Peirce'in Gosterge Anlayieinin Ana Qizgilerin, F.D.E., sayi 2, Ki~
1978, s.140-147).
. ··
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tarafindan belirlenen belirti (duman ate§in belirtisidir), 3) Uzlaemaya dayanan sembol (terazi
adaletin sirngesidir).
(7) Adnan Ona.rt: 11 Yap1salc1l1k11 (Ozel Bollirn), TUrk
Dili, sayi 262, 1 Temmuz 1973, s.241.
(8)

Tahsin YUcel: Yapisalcilik, s.JB-41.

(9) F•d.Saussure: a.g.y., S.61-64.
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Berke Vardar: Dilbilimin 1remel Kavram ve Ilkeleri
T.D.K.Yay., Ankara, 1982, s.65-75.

(11) B.Vardar: a.g.y., s.76-79; T.Yticel: a.g.y.,

s.J2-JJ.

(12)

Daha geni§ bilgi igin bkz.: Ayee (Eziler) Ki.ran:
"Dilbilim-Ya.zin Ili§ki1erinde Yazinsal Gostergebilimin Yeri", F.D.E., sayi 8, 1981, s.99-115;
Tahsin Yilcel: Yap1salc1l1k, Ada Ya'[,., Istanbul,
1982; Dilbilirn Segkisi (Yay.haz.Dogan Aksan),
T.D.K.Yay., Ankara, +982; Berke Vardar: Dilbilimin Temel '.Kavrarn ve Ilkeleri, T.D.K.Ya.y., Ankara,
1982; ~ehmet Rifat: Dilbilim ve Gostergebilim
Kurarnleri, Yazko Yay., Istanbul, 198.3; XX.YUzyil
Dilbilimi (Eerke Vardar vd.), T.D.K.Yay., Ankara
i98J.

- 24 -

(13) Roland Barthes: Gostergebilim Ilkeleri (gev.rv:.
Rifat/S.Rifat), Sozce Yay., Istanbul, 1986,
s.86.
(14) Ad.nan Onart: a.e.y., s.232.
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sanat dallar1n1 konu aliyor. Ancak agirlik tiyatro
gali§malarinda oldugu i9in, yap1t1 burada belirtmeyi uygun gordUk). Rene Lindekens: Essai de
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Ayeegill Yilksel: Yap1salc1l1k ve Bir U~gulama.
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III. BEYAN-I MENAZIL VE KONU EDILDIGt
QALI§MALAR
tlg kisma ayr1lm1§ olan bu bolUmde once
yazmanin kimli~ini olu§turan bilgileri
verecek, ardindan da yap1t1 inceleyen
ara§t1rmac1lar1n yaz1lar1na deginecegiz.
Baz1lar1 onemli bilgi ve baki§ a91s1
sunan bu ara§t1rmalar1, deyi§ yerindeyse
ele§tirel bir gozle degerlendirecek, konumuz a91s1ndan ilging olan kimi noktalara dikkat gekecegiz.
Ugtincil kisimda ise Anadolu'daki baz1

merkezlerin cografi yap1lar1n1n ve tarihi
topografyalar1n1n yazmada ne tilr bir anlay1~la verildi~ini ortaya koyan bir kar§ 1la§ tirma yapacagiz.
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A) BEYAJ:J-I

MENAZIL'IN KIML:i:G:t

Yap1t1n Adi: Beyan-1 Menazil-1 Sefer-i
Irakeyn-i Sultan Slileyman Han (1)
Sanatc;1s1: Nasuhil's-Silahi (.Matrakg1)
Bulundugu Yer: Istanbul Univ ersi tesi
Kitapl1g1 (T.5664)
1

Boyutlar1~

23x31 cm.

Kag1d1: Cildi kirm1z1 maroken deri,
sayfalari Frenk abadisi
Sayfa Say1s1: 109 varak I 218 sayfa
Resimli Sayfa Say1s1: 132
Metnin Boyutu: 22xl3 cm.

Yazma Kanuni'nin Irak seferini (1533-36) konu ~11yor. Sefer s1~as1nda gegilen menzillerin resimlendi~i
yazmada ayn1 zamanda konaklama, yapilan ali§veri~ler
gibi gilndelik olaylarin yaninda siyasal ili©kiler ve
·idari uyeulamalar da anlat1lmaktad1r. ( 2 ) Resimli sayfalarda ise yazilarda· ad1 gegen menzillerin minyatlirleri ye~ alm~ktadir.
Yazmanin sanat91s1 ise Kanuni doneminin tarih, matematik, hat, silah~orlUk ve resim dallarinda etkinlik
gostermi§ clan c;ok yonlU ki§isi NasuhU' s-SiHlh1' dir. ( 3)
Nasuh'un degum tarihi tam olarak bilinemiyor. 1517'de
tamamlad1g1 matematige ait ilk ki tabi Cemtn el-KUttab .
ve Kemal el-HUssab' da . ( :tUK, T. 2719) a.d i iki bi9imde
gec;;mektedir: 11 Nasuh b.Abdullah" ve 11 Nasuh b.Karagoz
el-Bosnevi". Aslinda tam klinyesi "Nasuh b.Karagoz b.
Abdul'lah" olmalid1r (Ka tip Qelebi' nin kayi tlari temel
al1nd1g1nda) •

- JO Enderun'~a

egitim gormU~ olan Nasuh, II.Bayezid
doneminin son y1llar1nda saray okulunda ogrencidir.
Yazi hayatina giri~i ise Yavuz Sultan Selim zamanina rastlar. Yavuz'un saltanatinin son y1llar1nd~
·nayr Bey' in valili~i sirasinda Wisir'a giden Nasuh,
burada silah ve mizrak oyunlarina kat1l1r, silah§or
olarak segkinle§ir. r1~atematik ve tarihle ilgili bilimsel gal1§malar1n1n yani sira, 1529'da silah~or
lilge ait Tuhfet el-Guzat (SUleymaniye, Esad Efendi
2206) bir yazma da kaleme alir. Bu yazmada ad1n1
"Nasuh el-Silahi el-~ehir bi-Matraki" olarak verir.
Nasuh, Kanuni' nin ogullari §ehzade Mustafa, .ll·:eh.med
ve Selim igin At Meydani'nda 21 Haziran 1529'da
ba§layan stinnet dilgilnU torenlerine de katilir, kagi ttan iki ylirtiyen hisar yaparak bunlari meydanda
kar~i kar§iya getirir ve ge§itli gosteriler dlizenler,
matrak oyununu sunar. Ote yandan silah~orlUge ait
yazmasinda bu hisarlardan da soz eder ve ~ematik resimlerini gizer. (4)
Sanatgi silaheorlUkteki yet~ne~i nedeniyle 1529
haziraninda Kanuni'den "biltiln Osmanli Ulkelerinde
'reis' ve 'ilstad' olarak tan1nmas1n1 11 saglayan bir
de berat alir. Daha sonra pek gok matematik ve tarih yazmasi hazirlayan Nasuh, Beyan-1 Menazil'i
1~37' de, SUleymanname' nin birinci bolilmilnti ( TSIVIl\,
R.1286) 1537-JB'de, Tarih-i Feth-i Siklo§ ve Ester~
gon ve Istunibelgrad'1 (':CS11%,H.160B) 154J'te,
Stileymanname' nin ikinci boltimtinil ( !AllJ.IK,N • .379) 154.351' de kaleme alir. Ayrica Tarih~i Sultan Bayezid
(TSIV.K,R.1272) ve RUstem Pa§a ic;in Tev§.rih-i Al-i
Osman 1 1 da (Uc; nUsha halinde; Viyana Nat.Bib.Cod.
Mixt.339, Ca~bridge U.K.N.167 ve N~l68) haz1rlam1§t1r.

- Jl Nasuh'un son y1llar1 hakk1nda da kesin bilgiler
yoktur. Ancak 1553, hatta onu izleyen yillarda da
hayatta oldugunu, hazirladig1 yazmalar1n igerdigi
tarih diliminden 91kar1yoruz. Qe~itli tarihsel veriler degerlendirildiginde, Nasuh'un 28 Nisan
1564'te olmil~ olabilecegi ortaya 91k1yor. (5)
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B) YAZMAYI INCELEYEN

ARA~TIRMACILAR

Beyan-1 Menazil'in minyatilrleri ilk kez Albert
Gabriel'in dikkatini c,tekmi§tir. (G)Gabriel yaz1s1nda yazmanin tan1tim1n1 yapar ve resimleri Batili
bir gozle inceler. Ara§tirmas1n1n gogu yerinde perspektif dogruluk konusunda degerlendirmelerde bulunur, 11 Perspektif yerine geometrik gorUnilmti on.·plana
gikaran bir naiflik soz konusu" diye yazar. (1)
Aslinda Gabriel yazisinda yapitin btittintinti ele almaz. Segtigi birkag resim tizerinde durur. Yapitta
perspektif gergekligin yerine gorsel bir gergekligin
on plana gegtigini savunan Gabriel, ayrica stilizas~
yonun bilyi.ik bir onem ta§id1g1n1 vurgular. Iran minyatilrlerinden farkli olarak, Bizans'ta ve Anadolu'nun
pek gok bolgesindeki (dokumalari ornek vererek) stllizasyon egilimini bu yapitta da bulur. Ancak bunu teknik dUzeyin bir zay1fl1g1 ya da Islamin yasaklay1c1l1g1 ile ilgili gormez. Olaya soyutlama zevkinin bir
sonucu olarak baka:r. (B) (he yandan, bazi sayfalarin
. resim Uslubu agisindan f arkli oldugundan soz eden yazar, birden fazla sanatginin gali§ml.~ olabilecegini
soyler. Ancak hemen ardindan bunun aceleden kaynaklanabilecegini, en UstUnkorti eskizlerde bile ayni dan1§1kl1 ilslubun bulundugunu belirtmekten geri kalmaz. (9)
Gabriel yazisinda, yazmanin bazi sayfalar1n1,
deyi§ yerindeyse "mikroskobik 11 bir incelemeye alir.
Bu ytizden de gogunlukla desenlerin stilizasyonunu,
peyzajin ozelliklerini, tek tek kentlerin nasil betimlenmi~ oldugunu anlatir. BUti.intin yapisal ozelliklerinden ve resimli sayfalarin eklemleni§inden soz etmez. Yazinin ag1rl1g1ni, gortinen gerc;eklige uygun olup
olmamanin saptanmasi, stilizasyon sonucu ortaya c;ikmi§
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olan bic;imler ve bunlarin yorumlanl.§J. ( ge~d tli hayvanlarin betimlendigi dag manzaralari icin 11 ilstlinkorU
mizahi bir anlayl.§ 11 der, s.348) olw;turur.
Beyan-i Menazil hakkinda ilk yazanlardan biri de
Hamit Sadi Selen'dir. (lO) Selen yaz1s1nda Beyan-1
Menazil'in ozilnde bir 11 kara atlas1 11 oldugunu belirtir.
Pir1 Reis' in haritalarindan soz ederek onlar;i.n.eniz
atlasi olduklar1n1, Beyan-1 Menazil'in~e hemen hemen
ayni anlayi§la yapilml.§ bir "kara atlasi.n oldugunu
vurgular. Selen, 16.yUzyilda f}ematik harita1arin onemini yitirdigini, Piri Reis ve Wlatrakgi Nasuh•un yapitlar1n1n "manazi.ri kroki" ad1n1 verdig-1 yeni bir tUr
harita anlayJ.§1.lll. geli~tirdigini belirtir. Bu yap1tlar1
topografya haritalarina bir ba§langig olarak gorilr.
Selen'in yaz1s1ndaki "i§aretlerin pek zengin oldugu"
yolundaki a91klama dikkat gekicidir. (ll) Burada i1;?aretlerden kasl. t "tan1rnlay1c1 ogeler'' ( gostergeler) olmal1d1r. Yazidaki bu kisacik agiklama, Be,yan-1 I1ienazil'
in "gostergeselrr oneminin gok erken bir tarihte bile
ilgi gektigini vurguluyor. Ancak yazar bu ag1klamas1n1 geli§tirmez ve yazisini fotografin bulunmad1g1 bir
donemde, bu yapitin belki de fotograftan daha sagl1kl1
(!) bir rehber olabilecegini one sUrerek bitirir.
Yazma ilzerinde gali§an ara§tirmacilardan biri de
Franz Taeschner'dir. Taeschner yaz1s1nda Beyan-1
Menazil'in tanitimini yapti.ktan sonra yazmada bir kural olarak her sayfada Ug menzilin resimlendigini, kimi btiyilk kentlerin de tek ya da gift sayfada gosterildigini soyler. (l 2 ) Resimlerin belli bir kalip anlayi§J. iginde, olas1l1kla sefer s1ras1nda yapilan eskizlerden sonra donil§te yap1ld1g1n1 one silren yazar, kimi doga betimlerinin de donemin modasina uygun olarak
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fantastik bigimlere donU§tUrilldilgUnU soyler. (l3)
Taeschner ara§t1rmas1nda, kimi resimlerin gosterdigi yerlerdeki yapilarin f otograflar1n1 da yayimlayarak bunlar arasinda benzerlik arar. Bu ba~lamda
Yeniuehir'deki Postinpue Baba Zaviyesi ve Seyitgazi'deki ktilliyenin resimlerine gergege uygunluk a91s1ndan yaklaeir ve bu resimlerin benzerlikler yaninda
farkliliklar da gosterdigini belirtir. (l4) Ancak
yazar yazmanin resimlerinin ayr1nt1l1 bir incelernesinin yine de topograf i ve mimari tarihi ag1s1ndan onemli ipuglar1 sunabilecegini soyler.
Taeschner de yazmanin yalnizca belirli sayf alar1
Uzerinde durur, yap1t1n bUtilnilnU ele almaz. Yenieehir,
Seyitgazi, Kissahan KoprUsU ve Altuntae yorelerindeki
yap1lar1n f otograflar1n1 yayimlayarak resimlerdeki
gergege uygunluk derecesini inceler, yazmanin genel
yap1s1n1 ve resim dilini degerlendirmez.
:Seyan-1 Menazil hakkindaki en ilging araetirmalardan birini, hiQ kueku yok ki Nalter Denny yapmi§tir.(l5)
Gergi Denny yap1t1n yalnizca Istanbul-Galata gift sayfas1n1 (8b-9a) incelemi'etir, ancak kimi gozlemleri. yap1 t1n bUtUnUnU de kapsayan bir degerlendirme zenginligi ta~ir. Denny, Istanbul'daki her yapiyi .belirlemeyi
amaglayan ~al1~mas1nda resimdeki bilttin binalar1 numaralam1e ve bunlarin neler oldugunu saptami§tir. Istanbul resminde bulunan yapilara l'den 12l'e kadar numara
veren yazar, Gabriel' in yaz1s1ndan da yararlanarak bunlari.n bir listesini 91karmi§tir. Bu yap1lar1n 101 tanesi tarihi yar1madada, geri kalanlar1 da Galata ve
Usktidar'da yer alir.

- 35 Yazar genel gozlemlerinde, minyattirlerden onemli
kentleri gosterenlerin bi.iyUk bir topografik ve mimari dogrulukta oldugunu soylerken, ge~itli manzara
ve kutsal makamlarin list dtizeyde bir stilizasyon ve
eematizasyon sonucu yapilmie oldugunu belirtir. Tebriz, Sultaniye, Bagdat, Diyarbakir ve istanbul'un
mimarlik tarihgileri igin ilging veriler bar1nd1rd1g1n1 soyler. Ancak bunlarin higbirinin Istanbul Galata betimi kadar ilging olmad1g1n1 vurgular. Bu
resmin yalniz 16.ytizyil Osmanli ba§kentinin topografik ve mimari ozelliklerini yans1tmad1g1n1, ayni zamanda donemin betimleme anlayJ.§J. ve gor~el dtinyasi
agisindan da ipuglari verdigini belirtir.
Walter Denny, "yapi.salc1 11 bir araetirma yapmamietir. Ancak kimi gozlemleri her yap1salc1n1n ilgisini
gekecek cinstendir. Bu baglamda en ilging agiklamalardan biri, Aya Irini'nin betimi ile ilgili olandir:
"Topkapi Sarayi'nin birinci avlusundaki Aya Irini
Kilisesi, gergek gori.ini.imtin tamamen dJ.§l.nda kalan,
bir Rus ya da bir Bizans kilisesi f ormunda gosterilmi§ tir. Bu da sanatginin yapinin kendisinin
yerine bir ikonu model olarak kullanmJ.§1 olabilecegini gosterir. 11 (16)
Bu agiklama aslinda Beyan-1 Menazil'deki gogu yapi
igin gegerlidir. Bu araetirmanin da soylemeyi amac;tlad1g1 g1bi Matrakgi Nasuh'un kullandigi formlar aslinda birer e;osterge'dir. Denny, bunu Rus ikonlarina
gonderme yaparak ikon bi9iminde agikliyor. Peirce'in
gosterge sisteminde ag1kland1A1 gibi (Notlar, II/6),
blittin bu .resimler ikonik nitelik ta~1yan gostergelerdir. Bir gostergenin zihnimizde yarattigi kavram ise
gonderge sozctigti ile dile geliyor. Bu ornekte gonderge, Topkapi Sarayi'nin birinci avlusundaki, ger~ek
dtinyada var clan Aya Irini Kilisesi'nin zihnimizdeki
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kavramidir. Denny bunu yapinin kendisi deyi§i ile
agiklar. Salt §U agiklama bile, Denny'nin Gostergebilimsel ilkelere ne denli yakla§t1g1n1n bir kan1t1d1r.
Yazarin ilging gozlemlerinden biri de "onemli ve
btiyilk yap1lar1n daha az basmakalip (conventionalized)
oldugu ve harita Uzerindeki boyutlarinin da gorece
daha btiyUk tu tuldugu" dur. ( l 7) Anla§ildigi kadariyla
Denny burada 11 basmakal1p 11 sozcUgilnil belirli bir tip
olu§turan ve hemen her yerde kar§1m1za gikan s1radan
yapilar igin kullanmaktadir. Bu da gostergenin farkli
bir ag1klamas1 oluyor. BUyUk ve onemli yapilar hat1r1
say1l1r bir dogrulukta resimlenmif}tir, ancak birbirleriyle ili§kili olarak yerle§tirili§leri gergege uymaz.
"istanbul plan1n1 yapan sanatgi, oncelikle kentteki
an1tlar1n siralanJ.§l.llJ. (enumerating) ama9lami§t1r.
Topografik dogruluk biltilnUyle ikinci plandad1r." (lB)
Yazar, daha sonra Istanbul resminin ay1r1c1 onemini vurgular. Buradaki yapilarin imgelerinin hem simgesel hem de gozleme dayali bir nitelik ta~1d1g1n1 belirtir. Buna kare1l1k oteki kentlerde, ornegin Kufe'de
(aslinda hemen hepsinde) herhangi ozel bir tip olueturmayan yapi simgelerinin yer ald1g1n1 vurgular. (l9)
Walter Denny'nin 19 yil onceki bu gal1§1mas1 sonugta
gok onemli bir ozellik taeir: Ara§ltirma salt "Istanbul"
betimini ele alsa da yapitin resimleni§ mant1g1 agisindan bUyUk ipuglari sunar, yazmanin gostergesel onemine
deginen, resimlerin ve yapilarin doi?;alarini sorgulayan
bir nitelik kazanir. Asl1nda yazar1!l. ana amaci Istanbul' daki yap1lar1 saptamakt.ir, ancak bunu sagl1kl1 bi9imde yapmak igin bir ol9Ude resimleni~ mant1g1n1,
"yap1lar1n harita Uzerindeki konumlar1n1" ve bunlarin
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olu§turdugu topografik manzarayi da araetirir.
Be,yan-1 Menazil' in resimlerine ken t mimarisi ag1s1ndan yakla§an Norman j.johnston ise konuyu "Boyut",
"Yerel Ozellikler", "Plan Ozellikleri" ve "Toplumsal
Kurumlar" alt bafi!l1klar1yla ele ald1g1 yaz1s1nda, resimlerdeki kimi ozelliklerin sayisal dokilmtinli yapar.( 2 0)
johnston, Gabriel' in yazmada 189 farkli yerlelii!im
buldugunu, ancak bunlarin gogunun kent ozelligi gostermeyen kamp tilril yerle~limler oldugunu belirtir.
Araet1rmas1nda ise kentsel ozellikler saptad1g1 82
yerle§imi ele alir. Bunlarin 47 tanesinin Anadolu'da
(gilnilmUz Tlirkiyesi s1n1rlar1 iginde), 20 tanesinin
Iran'da, 15 tanesinin de Suriye-Irak I Dicle-Firat
bolgesinde oldugunu belirtir. johnston, ilkin minyatilrlerdeki yerle§imlerin boyutlariyla ilgilenir. Ona
gore, Anadolu d1e1ndaki yerleeimlerin %20 kadari kent
gorlintimil tafi!ir. Yazar, Anadolu dieinda %50'ye yaklaean
oranda da koy niteliginde yerleeim saptar. Anadolu'da
ise kent tan1m1n1 yerlefidmlerin ancak %10'u kazan1r.
%60 1 1 ise koy ve kasaba niteligindedir. Yazmanin genelinde ise oranlar %15 kent, %JO kasaba, geri kal~ni
da koy bigimindedir.
johnston kent, kasaba ve koyleri ise eoyle ay1r1yor: Nasuh'un sayfa dilzeninde her birine verdigi onem,
yani gift sayfada, tek sayfada ya da sayfanin herhangi
bir yerinde betimlenrni§ olmalari, yerle§imlerin kent,
kasaba ya da koy olduklar1n1n belirtisidir. Ote yandan
kimi yapilarin b.ulunmas1n1 kent igin gerekli ko~ml sayan yazar, cami, gar§i, kale, saray gibi yapilarin be1irleyici oldugunu soyler. johnston'a gore koyler tek
bir cami (eger varaa) ve evlerden olu§urken, kentler
btittin kentsel kurumlari btinyelerinde bar1nd1r1r. Ornek
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olarak da Tebriz kenti~ Kayseri kasabasi ve Yeni§ehir
koyti belirtiliyor. ( 21
"Yerel Ozellikler" alt ba§liginda ise yazar, yerle§imlerin cografi durumlar1n1 inceler. Nasuh'un favori dtizen anlay1§1n1n (?) kentleri 9e§itli nehir ve sularin kenarinda betimlemek oldugunu soyleyen johnston,
11
dikkati cekecek onemli bir Anadolu nehir sisteminin
olmamasin <22 ) bu kompozisyon anlayi§inin Anadolu'da
azald1g1n1, oysa D~cle-Firat civarinda yerle§imlerin
%90'1n1n cografi konum nedeniyle bir nehre ya da dereye sahip oldugunu belirtir. Daglik yerle§imler ise
Anadolu'da 1/4, Anadolu d1;,;i1nda 1/3 oran1ndad1r.;
"Plan Ozellikleri 11 boltimUnde dUzenlilik ve kentleri kuranlarin tasarim anlayi§i incelenir. Bu baglamda
en onemli oge olarak, tahkim edilmi§ sur sistemi ele
al1n1r. Anadolu'daki yerle§imler Bati Iran ve Irak'takilere oranla daha az tahkim edilmi~tir. Anadolu'da
tahkim edilmemi;_;i yerler %49, Anadolu di§inda ise %.37
oran1ndad1r. Bu da yazara gore Anadolu'nun Kanuni donemindeki gtivenliligini gosterir. Kentlerin dtizenliligi ag1s1ndan, !ran'da 13 kasabanin dordil dUzensiz,
Irak-Suriye bolgesinde .yari yariya, Anadolu'da ise
%45'i dilzenli (kentin belli bir geometrik bigim i9inde
-9ogunlukla dikdortgen• verilmesi) olarak belirtilir.
johnston, "Toplumsal Kurumlar" boltimilnde .Qagda§
bir kent igin gerekli olan yap1lar1 ve kurumlari inceler. Evlerden sonra agikga saptanan camiler, Anadolu' daki yerleeimlerin %58'inde, Anadolu dieindaki yerle~imlerin %69'unda gorillmektedi+. Ote yandan kervansaray, hamam ve Qareilar Anadolu'da %55, Anadolu d1e1nda ~b46 oranindadir. Tahkim .e dilmie kaleler Anadoluda %.38, Anadolu d1e1nda %29 oran1ndad1r. Ayr1ca

,.
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Anadolu diuindaki kentlerde saraylar, bahgeler ve
aga9lar Anadolu'ya oranla daha fazladir. Doguya gidildikge ttirbe~ geume gibi ozel yap1 tipleri daha
da artmaktad1r.
johnston ayrica yaz1s1nda yay1mlad1g1 bir tablo
ile Anadolu I Anadolu dJ.§1 ayr1m1n1 ge§itli dtizeylerde (koy, kasaba, kent, nehir, deniz/gol, dag, ova,
sur duvar1 bulunup bulunmamasi ve bunlarin dilzenli
ya da dUzensiz olu~u, cami, 9ar§1/kervansaray/hamam,
kale, saray, bahge, agaglar gibi) sayi ve yUzde vererek gostermektedir. ( 2 3)
Johnston'un ara§tirmas1 yapitin btitilntinil konu almas1 ag1s1ndan onemlidir. Bir tilr yap1 tipolojisi geli!,i!tiren bu c;alif]ma, bl:l baglamda sayfalarin 11 okunuliJU 11
ac;1s1ndan ilging gozlemler igerir. Ancak sonugta resimlerdeki ozelliklerin sayisal bir dtizene oturtulmasi, gali§manin istatistik1 bir dtizeye kaymasina neden
olur.
Beyan-1 Nenazil hakkindaki en son ara§tirma ise
yazmay1 tipk1bas1ma hazirlayan HUseyin G.Yurdaydin
tarafindan yapilmi§tir. ( 24) Oldukga kapsaml1 bigimde hazirlanan bu gali§mada Yurdaydin, Nasuh'un yaeam1 ve yap1tlar1 hakkinda bilgiler verirken Beyan-1
MenAzil'i de tarihsel veriler 1e1g1nda degerlendirir,
kimi yanl1§l1klar1 dtizelterek yazmanin dogru bigimde
dilzenleniuini gergeklegtirir.
Bu boltimde yalnizca Beyan-i .Menazil'i konu alan
araet1rmalar1 degerlendirdik. Oysa Ttirk minyattir sanat1n1n bu eesiz yazmasi, daha . pek gok yayinda geeitli a.91lardan incelenmietir. Minyatilr sanatinin tarih-

- 40 sel geli~imini igeren kitaplarin yani sira, minyatilrleri belgesel agidan degerlendiren kimi ~a
li~malar da yazmayi konu almi~, onemli bir ba§VUru kaynagi saymielardir. ( 2 5)
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OZELLIKLERININ BEYAN-I .MENAZIL' DEKI
RESII'i•:LERIYLE KAR~ ILA~ TIRILMASI

Bu boltimde Matrak91 Nasuh'un yazmada resimledigi
Ug Anadolu kentini, :tznik, Konya ve S1vas'1 ele alacak, tarihsel veriler ie1g1nda kentlerin dogal ve tarihi topografyalar1.n 1n Beyan-1 Menazil' de ne dereceye kadar gerQeklik dtizlemine bagli kald1gin1 ara§tiracagiz~ Iznik, Konya ve Sivas gerek yapilari gerek
kUltUrel onemleri gerekse cografi konumlari agisindan ilging ozellikler ta§iyan, yazmada da a91k bir
bi9imde gosterilmif} olan kentlerdir. Kaldi ki yazmanin biltilntinde bu tUrden bir ara§tJ.rmaya girmek, bu
gali§manin kapsaminin ve kurallarinin tamamen d1~1na
ta§an bir durumdur. Burada yalnizca, Nasuh'un resimleme mant1g1n1n ve kurgu anlay1§1n1n klasik degerlendirmeler iginde bile gaze garpabilecegini gostermek istedik.
tznik:
Marmara bolgesinde, daglarla gevrili bir ovanin
ortasinda yer alan golUn dogu kiy1s1nda bulunan !znik
kasa.basi, zengin bir tarih kal1t1na sahiptir. Roma,
Bizans ve Osmanli uygarliklarina be~iklik etmi~ olan
tznik, gol k1y1s1 da dahil olmak Uzere dart bir yandan surlarla gevrilidir. iznik surlari, gol taraf1ndaki tahribata ragmen, gtintimtize saglam olarak gelmi~tir.
!znik hakkindaki erken bilgileri Arap gezgin ibn-i
Batuta'da buluyoruz (14.yUzyil ilk yar1s1). Ibn-i
Batuta Iznik'i zengin bah9eleri olan, ancak Qali~an
bir avu9 insanin olu§turdugu harabe bir kent olarak
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gezginler (1555'te Hans Dernschwam, 1568 1 de Ludwig
Rauter, 1588' de Lubenau) hep ig kapay1c1 tablolar gizerek iznik'in kerpic; duvarli evlere sahip, 11 yoksul
bir koyle" bile kar§1la§ltir1lamayacad;in1 belirtiyorlar. ( 2 7) Yabanci gezginler tarafindan gizilen bu
tablo, daha sonraki yilzyillarda da sUrilyor. Ancak stirekli ilkgag ve Bizans doneminden kalma yapilarla
ilgilenen Batililar, all.§l.k olmadiklari bu kent doku..:.
sunu yadirgiyorlar. Oysa iznik'in bilim, ktiltilr ve
din merkezi olarak se9kin bir yere sahip oldugu, ozellikle medreseleriyle adini duyurdugu bilinir. ( 2B)
17.yilzyilda ise (1648) Evliya Qelebi kentin ayrin·
tili bir tan1mlamas1ni yaparken yap1lar1 da adlariyla
belirtir. Evliya'ya gore kentte 26 cami vardir. Orhan
Gazi (Ayasofya), E§refoglu, Kutbettin, Hayrettin Pa§a
(Ye§il Cami), Mahmut Qelebi camileri, gezginin ad1n1
verdigi yap1lard1r. Yedi medresenin varl1g1n1 belirten Evliya ayrica yedi tekke, yedi imaret, 2 hamam ve
600 dilkkanlik gar~J. ve pazar bulundugunu soyler. ( 2 9)
Nasuhiun gordilgil donemde iznik'te, belli ba§ll. yap1lar1 goz ontine alirsak, 6 cami (Haci Hamza, Haci
Ozbek; Ye~lil, Kutbettin, .Mahrnut Qelebi, E§refoglu),
2 imaret (Niltif'er Ha tun ve Yakup Qelebi), bir medrese
(SUleyman Pa~a), 3 hamam (I •.Murad, Haci Hamza, Ismail
Bey) bulundugunu biliyoruz. (30) Ayrica Orhan Gazi tarafindan camiye 9evrilen Ayasofya, Kurtulul] Sava~i
s1ras1nda tahrip olan Koimesis Kil~sesi, biri Istanbul,
oteki Yeni§ehir Kapi yolu (H.Tryphon Kil.?) Uzerindeki
iki kilise ve gal taraf1ndaki ilk9ag tiyatrosu, Osmanli oncesinin belli ba~li yap1lar1d1r.
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Nasuh'un 11 tznik"ine bakt1g1m1zda kentin gergekten
ciliz bir alanda resimlenmil,? oldugunu gorilrilz (Res.8).
Sag kenarda iznik Golti yer almaktadir. Golden gikan
bir akarsu, !znik civar1ndaki derelerden biri olsa
gerek (Karasu, Derekoy suyu, Zeytinlik?). Saglam kent
surlari, kesin bir dikdortgen yapi sunuyor. Dort anitsal kap1s1 bulunan surlarin resimde yaln1zca iki kap1s1 belirtilmi§. Sur d1~1nda herhangi 'bir yap1ya rastlanmiyor (Oysa 16.yilzyilda sur d1§1nda Qa~darli,
Sari Saltuk, K1rg1zlar tilrbeleri, Orha.n !ruareti gibi
onemli yapilar bulunuyordu). Sur iginde ise evlerin
yani sira tek minareli ve kubbeli Ug cami, iki hamam,
ilg kubbeli ve gat1l1 bir yapi, bir gar§l. (bedesten)
gorilyoruz. Evler, on plandaki sur duvar1n1n arkasinda
yogunla~ffil.§ durumda ••• llkgagin onemli yapl.Sl. tiyatroya benzer bir yapi goremiyoruz. Arka plandaki sur duvarindaki kapi, gole yakinligi nedeniyle Yeni§ehir
Kap1s1 olarak taninabilir. Bu durumda soldaki cami
Ye~il, arka plandaki Mahmut Qelebi Camii olabilir. Ancak bu durumda li9Uncli cami ve U9 kubbeli yap1y1 tanimak zorla§ir. Ote yandan resimdeki iki hamam da, tznik' in Ug bilyilk hamaminin bulunduklar1 yerlerde degil.
Kapilarin tam tersi oldugunu di.i~Unsek bile, yapilar
yerlerine oturmuyor. Ancak §U kesin olarak soylenebilir ki bu Ug yapi Nasuh'un kullandigi tipik cami
formlaridir (Bkz. "Yapi 'I'ipleri" bolilmil) •· Hi9biri fark11 bir mimari ayr1nt1 bar1nd1rmaz. Bu durumda bu yap1lar1 Osmanli camilerinden UgU olarak kabul etmek gerekiyor. Ug kubbeli ve ~nil gat1l1 yap1 ise camilere
o.ranla belirgin bir mimari i'arkl1l1k sunmasiyla Ayasofya' yi ya da Koimesis Kilisesi'ni "gosteriyor" olmalidir. Mimar Sinan, iznik Ayasofyas1'n1 Kanuni'nin
emriyle onarmi~tir, ancak onarim tarihi belli degildir.. ( .3l) Ayni donemde padi§ahin kente clan ilgisinin
artmas1 sonucu, bir de kenvansaray yap1ld1g1 bilinir.

- 44 Bu ilgi ise Nasuh'un da bulundugu Irgkeyn seferi s1ras1nda (Haziran 15J4) dogmu§ olabilir. (J 2 ) BUttin
bunlar goz ontine al1nd1g1nda Ug kubbeli yap1n1n Bizans' tan kalma yapilardan biri olabilecegi akla geliyor. Bir ba§ka olas1l1k ise bu yap1n1n iki imaretten
(Nillifer Batun, Yakup Qelebi) biri olmas1d1r. Bu durumda Nasuh'un Osmanli oncesi yapilardan higbirini
resmine almad1g1 ortaya gikar.
Nasuh'un. yapilari yerle~tiri§i, gorilliiyor ki dikdortgen surun igini doldurma amacina yoneliktir. Ger~eklik dUzlemi esas al1nd1g1nda, yapilarin aralarinda
baglanti kurmak gok gUgle§ir. Ancak kent topografyas1ndaki bu belirsizlige kar§i, sanatg1n1n cografi tan1mlamas1n1n gergege uygun oldugu soylenebilir. Oyle
ki Nasuh iznik'ten sonra gelen Yeni~ehir kasabasindan
once, Kat1rl1 daglar1n1n uzant1s1 olan tepeleri de
iznik ile Yeni§ehir arasinda gostermi~tir.
Konya:
Ig Anadolu'da geni§ bir ovada yer alan Kenya, pek
gogu Selguklulardan kalma zengin anitlarla silslildlir.
Tarih boyunca zenginle§Jerek btiyilyen kent dokusu, yerli ve yabanc1 ziyaretgil~rin ilgisini gekmie, gezginler ve tlirlli gorevlerle Konya'ya gelenler, gtintimUze
ilging bilgiler ula§tirm1§lard1r.
14.yiizyilda Konya'yi ziyaret etmi§ olan Ibn-i .
Batuta kenti bir hayli overek yap1s1n1n pek gUzel,
ba~, bahge ve sular1n1n bol oldu~unu belirtir. (JJ)
Daha sonra 14J2'de Konya'ya gelen gezgin Bertrandon
de la Broqui~re, kent civarinda dikili meyve a~agla
rindan ba§ka bir agag ya da akarsu bulunmad1g1n1 be~
lirtir. Konya 1 n1n, gevresi hendekli saglam surlar
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ile kueat1ld1g1n1, §ehrin ucunda (Ahmedek?) ve ortasinda (Ig Kale) birer kale bulundugunu ve hUktimdar
saray1n1n da (Selguklu Sarayi) orada oldugunu anlatir. (34) 16.ytizyil ortasinda Konya'ya gelen Pierre
Belon ile kenti 17.ytizyil baeinda goren Paul Lucas
da ilging bilgiler verirler. Ozellikle surlar tizerinde durarak Halep surlar1 gibi Kon)a'n1n da 8 kap1s1
oldugunu (Belon) belirtirler. (35
.•

1648'de Konya'ya gelen Evliya <;elebi ise ayr1nt1l1
bilgiler verir. Sultan Kejkubad'1n tamir ederek gevresine btiytik bir hendek yapt1rd1g1 surun yUksekligini
JO zira olarak belirten Evliya, ig Kale'nin bUyilklilgil
hakk1nda bilgi vermez. Yalniz Ig Kale'nin Selguklular
zaman1nda 12 kap1l1 oldugunu, Osmanlilar elinde ise
4 kap1s1n1n agik b1rak1ld1g1n1 belirtir. Evliya Qelebi
kentte 11 medrese, J darillhadis, 170 9ocuk mektebi,
40 tekke, 11 imaret, Ast~ne ve Sungur hamamlar1n1n di§inda 80 saray hamam1, 340 kadar bagl1-bahgeli, akarsulu saray, 26 adet bekar hani ve Bedesten'le birlikte
900 dilkkah sayar. (JG)
19.yUzyilda ise Texier surlar hakk1nda genie bilgiler vererek 108 kuleye sahip olduklar1n1, surlarin
onUnde ise kismen dolmui,;i bir hendegin bulundugunu belirtir. !9 Kale'nin ise ayri bir sur, 8 kule ve burca
sahip oldugunu soyler. (37)
Bi.itiln bu bilgilerin yaninda, Nasuh'un Konya'yi
gordUgli Kanuni doneminde kentte J kale, 1 imaret,
14 cami, 66 mescit, 11 medrese, 42 zaviye, 1 darillhadis, 28 darillhiffaz, 2 muallimhane, 2 kalenderhane,
11 hamam, 8 gef}me, 520 vakif ev, 24J dilkkan yeri, _6
kervansaray ve pek gok ba~ka yap1n1n bulundugunu
kayitlardan ogreniyoruz. (JS)
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tepelerinde kaleler clan iki dag gortiltir (Res.10).
Bu tepeler, Kanya sahrasina inilen Kemrelik (?), Gi.irmik Beli olmal1d1r. (3 9) Bu iki dagin eteklerinden
91kan bir akarsu, kivrilarab kentin solundan a§agiya
dogru akar. Konya, 32 burca sahip dikdortgen bir surla gevrilidir. Surun dart kenar1n1n ortalarinda birer
kapi bulunmaktadir. Bu, higbir gezginin verdig;i sayiya uymuyor. Ancak Evliya Qelebi, Ig Kale'nin Osmanlilar zamaninda 4 kap1sin1n kullanild1gin1 belirtiyor.
Oysa resimlenen surlar, kentin di§ surlaridir. Qilnkil
belli ba§ll. an1 tlar bu surun iginde, t';evlana Killliyesi
ise d1~1ndadir. Kaldi ki sur iginde ortada yer alan
kuleli yapi, S~lguklu Saray1 1 n1 ve !g Kale'yi belirtiyor olmal1d1r. Alaeddin Camii 1 nin saptanamad1g1 dogrudur, (40) ancak caminin ortadaki iki yani hisarl1 yapi
kompleksine dahil oldugunu (hem sarayi hem camiyi gosteren bir yap1 toplulugu olarak) one silrebiliriz.
Qilnkil resimde Alaeddin Camii olabilecek ba§ka bir yapi
bulunmad1g1 gibi, bu yapinin on cephesinde gorillen revaklarla da caminin cephesi belirtilmi§'l olmal1d.1r.
Sur iginde iki ~erefeli, dilz gat1l1 iki cami gorilli.ir.
Bunlardan biri Ince Tu:inareli Tuledrese olmal1d1r. Ancak
otekinin eski §erAfeddin Camii mi, Hatuniye Medresesi
mi oldugu belli olmuyor. (4l) Onde gorLllen uzun, dikdortgen yapilar, Konya Bedesteni'ni belirtiyor olmali-·
dir. Solda, tistte gorillen tek rninareli diiz gatili yapi
ise Sahip Ata Camii, sur igindeki 'iki hamam da Sungur
Bey ve Mahkeme Hamami olabilir. Qilnkti bu yapilar
kad1nl1 I erkekli birbirine biti;?ik hamamlardir. (4 2 )
Kanuni doneminde sur dJ.§J.na ta§maya ba§layan kentin bu durumu resimde de gorillmektedir. Sur di§inin
en onemli yap1s1 ise kubbesi, semahanesi, mesciti, ~a
dirvanli avl~su ile gosterilen MevlAnA KUlliyesi'dir.
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ve iki tLirbe ·yer alir. Bu tUrbeler sur dl.§l.ndaki mezarl1k alaninda bulunan poligonal govdeli (resimde
dikdortgen olarak gorlintiyor, ancak dikkatli bak1ld1g1nda cephelerinin ayri ayri, ama yine de bir dli~lem
ilzerinde gosterildigi fark ediliyor) Osmanli tUrbeleri olmalidir. Konya'nin gUneyindeki ttirbelerin dogusundan bir dere gegmektedir. (4J) Bu da resimde do~
rulanan bir durumdur.
Sonugta Nasuh'un Konya'yi kendi mantigina gore kurdugu soylenebilir. Sur di§indaki onemli yapi M.evlan§.
Ktilliyesi'ni on plana almil}, sur iginde ortaya iki yani hisarli bir yapi yerleetirerek btitiln Ig Kale alan1n1 belirlemi~, ig suru ayrica gizmemi§tir. Bedesteni
belirtmek igin garE}iyi "gosteren" yap1 tipini (bkz.
"Ya pi Tipleri 11 b.olilrnti) yogun olarak kullanmi~, iki hamam ve Ug cami I medrese ile de Konya'nin an1tlar1n1
ozetlemi§tir. Hemen her kentte oldugu gibi, herhangi
bir yon belirticisinin olmamasi, Kevlana Ktilliyesi ve
Selguklu Saray1 d1~1ndaki yap1lar1 saptayip adlandirmanin tahmin dUzeyini·a§amayacagini gosteriyor.
Sivas:
K1z1l1rmak vadisinin kuzey kenar1nda, nehrin sag
kiyisina ti~ km. uzakl1ktad1r. Kiz1l1rmak vadisine dik
yamac;lar ile hakim yaylalar (MerakUm yaylasi) arasindan gel en iki akarsu. ( doguda 1Usmil Irmagi, ba tida
Kale Irmagi ve £1~urmar Irmagi yoluyla ikiye ayrilan
Tavra Deresi) Qehrin gilneyinde K1z1l1rmak'a dokillilr. (44)
Tarihte Sivas hakkinda en geni~ bilgiyi 17.ytizyil
ortalarinda kente gelen Evliya gelebi'nin Seyfihatname' sinde buluyoruz. Gezgin surlari, yer yer burglari olan
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soz eder. Kent, surlarin kueatt1g1 alanda 44 mahalleye ayrilmi§tir. Ayrica iginde biri "A§ag1" (Pa§a Hisari), oteki "Yukari 11 Kale olmak tizere, iki kalesi bulunuyordu. Evliya, sur di§indakilerle beraber ev say1s1n1 6.060 olarak verir. Kentin yap1lar1 arasinda ise
7 caminin, 5 rnedresenin, 6 hamarnin adlar1n1 verirken
Ulu Cami civarindaki bedestende ise 1.000 dilkkanin bulundugunu belirtir. <4 5) Ote yandan, kente Timur'la
gelen ~erAfeddin Yezdi ise (15.ytizyil baei) 7 kap1n1n
varl1g1n1 belirtir. (46)
Nasuh'un 11 S1vas 11 resminde kentin cografi yap1s1n1n
a~ag1 yukar1 gergege uygun oldugunu gorliyoruz (Res.13).
Dik daglarin eteklerindeki ovada yer alan kentin i9inden bir akarsu (Murdar Irmagi) geger. Surlarin diip.ndaki oteki akarsu, Murdar Irmagi ile birlikte daha biiytik bir suya (Kizilirmak) doktiltir. En Ustte ise daglarin eteklerinde altindan K1z1l1rmak 1 1n (?) akt1g1
koprii, Konya-Kayseri tarafindan gelen yolun ge~tigi( 4 7)
Kasik KoprU olmal1d1r. Nasuh S1vas•a Konya ve Kayseri
tizerinden geldigine gore, gegilen menzilleri de alt
al ta resimledigi goz onilne al1n1rsa, bu yap1n1n adi
gegen kopril olmasi akla yakindi.r.
Gergege uygun bu cografi betimlemenln yaninda kentin yap1lar1na bak1nca Nasuh'un daha ozet bir anlatima gittigini ~orilyoruz. Oncelikle, daireye yakin kent
surlar1n1 (4B Nasuh, hemen her yerle§imde yapt1g1 gibi dikdortgen olarak veriyor. Evliya Qelebi'nin 5,
Yezdi'nin 7 olarak belirtti~i kapi sayisi Nasuh'un
. resminde dorde dU~Uyor. Bu dikdortgen ~eman1n iginde
hemen hemen ayn1 bUyilkltikte iki kale daha gorilyoruz.
Ustteki, gerek kent iginden akan irmage. gore olan
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konumu gerek killahli hisarlariyla Pa§a Hisari (A§agi
Kale) olmalidir. Evliya Qelebi kalede Pa§a Sarayi'ndan
ba§ka (ki Nasuh bunu iki yandaki klilahli hisarlarla
belirtiyor olmali!) bir cami, bir hamam, bir medrese,
on dilkkan sayiyor, JOO kadar bagsiz, bah9esiz ev oldugunu belirtiyor. ( 4 9) Minyatlirde yalnizca gift minareli bir cami ve birkag ev gortiyoruz. Gezgin ayrica
bu kalenin Yukari Kale'den daha mamur ve stislU oldugunu soylUyor. Oysa minyattirde iki ig kale .a rasinda bu
tilrden bir fark goremiyoruz. Resimde alt kisimda yer
alan Yukari Kale de kareye yakin planiyla Pa~a Hisari' na benziyor. Yalnizca kUlahli kuleleri yok. Yapi
sayisi da hemen hemen ayni; burada da gifte minareli.
bir cami ve birka9 ev belirtilmi§J. Evliya \{elebi kalede caminin yan1 sira 200 muhafiz evi, ambarlar, su
sarn1glar1 ve cephaneler oldugunu soylemektedir . (5..0)
Oysa resimlenen yapilar bu tilr ozel mimariler sunmuyor. Yalnizca caminin Pa§a llisar1 1 ndaki gibi dilz gati'
li degil, kubbeli oldugunu
gortiyoruz.

Ig

kalelerin yani sira surlarla gevrili Sivas kentinde, Osmanli oncesine ait pek gok anitsal yap1n1n
bulundugunu ve gogunun gilnilmtize kadar saglam kald1g1n1 biliyoruz. Dani§mendli yapisi Ulu· Cami (13.yy.),
Selguklu medreseleri Keykavus (1217-18), Gok Medrese,
Buruciye, Qifte Minareli (UgU de 1271) ve Ertenali
yap1s1 GUdUk Minare (1347) hemen akla gelenlerdir.
Nasuh'un resminde ise Yukari Kale'nin hemen yaninda
dilg gatili, tek minareli bir cami, bir tanesi kar~1l1kl1 iki yapidan olu~an 6 gar~i ve gok sayida ev gorilyoruz. Evlerin su.r i9inde dagilimi, he.rhangi bir
bolgede yogunluk gostermiyor. Ancak Murdar Irmagi ile
Pa~a Hisar1 arasindaki bUyUk killliye, resimde en onemli yapi olarak beliriyor: Qifte minareli anitsal bir
cephe, iki katli ana bina ve arkada ana binanin Ustiln-
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BUtiln bu yap1lar1 ise iyice belirtilmi~ bir duvar 9eviriyor. Yapi, arkada yer alan ,kubbeli bolilmden dolayi Keykavus ~ifahanesi'ni and1r1yor. Ancak cephesi
ise Evliya Qelebi'nin hayranlikla andi.~1 Kizil Medrese'ye, (5l) yani Gok ~edrese'ye benziyor. (5 2 )
Ancak S1vas 1 1n zengin anitsal yap1lar1 goz onUne
al1n1rsa Nasuh'un burada gergekgilikten da~a farkli
davrandigi, 11 dilini 11 kendi kurgusal mantigi ile olu11turdugu soylenebilir. Sanatgi Sivas'in igine bir tek
gif te minareli killliye koyarak blitiln onemli yap1lar1
belirtiyor. Paea Hisari, Yukari Kale ozet bir anlatimla verildikten sonra, kent igindeki yapilarin de t i ~ ik
ozellikleri (zengin tag kapilar, iki katli medreseler,
bunlarin arkasindaki tilrbeler 11 Keykavus ttirbesi?")
tek bir yapida toplaniyor.
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IV. YAPISALCI YONTEl'liLE BEYAN-I MENAZIL' E BAl<I§

Bu boltimde yazmanin ~ap1s1n1 agiklayacak
ve resimsel yapinin c;;ozi.imlemesini yapacagiz.
Btiti.in igindeki yapi ogelerini tanimlayacak,
bunlarin birbirleriyle baglant1larin1 saptayacak ve anlawsal de~erleri u~erinde duracagiz. Ilkin yap1t1n genel yap1s1 iginde
hemen goze garpan ayrimlari belirleyecek,
daha sonra yazmayi 11 okuyacag1z 11 • Resimli sayfalar1n ba~tan sona 11 okunu1,;3u 11 , anlaml1 ogeleri saptamamiz1 saglayacak.
Ortaya gikan baglanti motifleri ve Nasuh'un mimari gostergeleri say1labilecek yapi
tiplerinin saptanmasindan sonra, bir anlamda
bigimsel gozUmlemenin sonucunu veren, resimleme mant1g1 ve anlatim dilzlemlerini belirleyecegiz.
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A) GENEL YAPISI
Beyan-i Menazil 109 yapraktan, yani 218 sayf adan
olu9uyor. Bu sayfalarin bir kismi metne, bir kismi da
resme ayr1lm1~t1r. Ancak bu iki grubun yan1nda, resim ve metnin birlikte yer aldigi sayfalar da bulunmaktadir.
l) Yalnizca metin kism1n1n yer ald1g1 bolilrnler
Bu bolilrn, kendi iginde bicimsel bir' 9eeitlilik
gostermiyor. Yazma, yaz1l1 bir sayfa ile ba§l1yor. Kirm1z1, lacivert, ye§il ve turuncu renklerle sUslenmie girie sayfasi, oteki sayfalara oranla
daha zengin bir gortintim sunuyor. Bu giri§ sayfasinin d1~1nda, me.tne ayrilrnie sayfalarin gogu birbirinin ayn1d1r. Bu sayfalarda yazi 17 satir halinde
bulunmaktadir. Beyan-1 Menazil'in metin kismi, her
biri birden fazla sayfadan oluean 12 obekte toplanmie tir. Ancak 48b'deki tek sayfa da bunlara eklenirse, bu sayi 1.3' e 91kar. En az iki sayfadan olw~an
obeklerin en uzunu, 75b-86b arasindaki 2J sayfal1k
kisimdir.
Metin, lb-Ba arasindaki 14 sayfalik uzunca bir girie yaz1s1yla ba§liyor. Nasuh burada, Osmanli ordusunun gittigi yerleri yedi iklim bolgesine ay1r1yor
ve bu bolgelerdeki yerle§imleri sayiyor. (l) Daha
sonra ilk resimli sayfalar (Istanbul-Galata) ba§lliyor. Her bir metin obegini, o bolilmde belirtilen yerle§imlerle ilgili resimler izliyor. Bu durum, arka arkaya gelen metin I resim obeklerinin
silreklili~ini sa~liyor.
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bulundui~u

sayfalar

Bu sayfalar, resim - metin ili§kisi ag1s1ndan ayrica tig bolilmde ele al1nmal1d1r:
2a) Bu gruptaki orneklerde sayfanin yar1s1 metin,
yar1s1 resim olarak dUzenlenmi~. Ustte kimi zaman
gergeveli, kimi zaman gergevesiz metin kismi, altta ise resim yer aliyor. Resim dilzlemi ile yaz1l1
kisim kesinlikle biruirinden ayri, ili§kisiz bir
durumdadir (12b, 16a, 29b, 36b, 40b, 6lb: Bu sayfada durum biraz farkl1d1r. Burada hem resim hem
metin sayfa dikdortgeninin igine yerle§tirilmi§
bir gergevede yer aliyorlar, 87a, 99a, 104a).
2b) Bu grupta ise sayfanin zemini resimle kapl1d1r.
Bu ornekler, asl1nda resimli sayfalar olarak degerlendirilmelidir. Ancak metin, resmin iginde ayri
bir bolilm olarak 9ergeve ile s1n1rlanm1§ bigimde
yer alir. Adeta resim dUzleminin Ustline oturtulmu§tur. Sanatgi bu yaz1l1 ger9eveleri, resmin iginde
anlam ta§iyan ogelerin bulunmad1g1 11 notr" alanlara
yerle§tirmi§tir (Ornegin 20b'de Ko9hisar tepesinin
hemen yan1na, 22b'de Qubuk Bogaz1 1 n1n Uzerindeki
9ay1rl1k bo§ araziye, 26a'da Van GolU'niln yanindaki yine gay1rl1k be§ araziye, Res.14, 16, 19).
2c) Bu gruba giren ornekler ise yap1t1n yalnizca
be1li bir bolilmtinde (49b-6la) yer al1yor. Burada
metin - resim ili!i!kisi a91s1ndan degi§ik bir dUzenin uygulanmi~ oldugunu gorUyoruz (Res.34-57).
Sayfalar al tta, listte ve ortada yer alan f}eri t.lerle iki ya da u~ bolilme ayr11ID1§ durumdadir. Ara
alanda ise tek yapi resimleri yer alir. ~eritler
igindeki metinlerin resimlenen yap1lar1 tan1t1yor
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ag1s1ndan en yogun ve dolaysiz bolUmil haline getiriyor. <2 )
J) Yalnizca resmin yer aldigi bolUmler

c;ozUmleme konumuz olan resimli sayfalar, betimledikleri konu agisindan iki grupta toplanirlar:
Ja) Cografi ogelerin yer ald1g1 sayfalar. Bu resimlerde herhangi bir yapi ya da figtire rastlanmaz.
Genellikle gegilen bolgelerin co~rafi ozelliklerini veren panoramik gorUnttiler soz konusudur. Bu
dilzenlemeler iginde agaglar, akarsular, daglar
belli ba§l1 ogelerdir.
Jb) Yapi ve yerle§imlerin gosterildigi sayfalar.
Bu resimlerde ise ordunun gegtigi menziller, yerle~imler betimlenmietir.
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•
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B) BEYAN-I 1'.IENAZIL'IN

"0KUNU~U 11

Yapit hakkinda genel degerlendirmeyi yapmadan once, yazmayi sayfa s1ras1n1 izleyerek dizgesel ozelliklere agirlik verecek bigimde 11 okumak 11 gerekiyor.
Ba§l1kl1 ilk sayfadan itibaren sona dogru gidecek,
ilk etapta resim obeklerini belirleyecek, metin baglant1lar1na i§aret ederek Beyan-1 Menazil'in izledigi
gizgiyi gozler ontine serece~iz.
l.Bollim (la-8a)
Bollim, yazmanin ba§l1kl1 sayfasi ile ba§liyor.
Ilk sayfada yazmanin adi ve Istanbul Universitesi Kitapligi'nca sonradan konulmu~ olan damga ve numara
yer aliyor. Ikinci sayfanin kirm1z1, ye§il ve mavi
ile boyali ba~li~indan sonra metin k1sm1 ba§liyor.
Bu bollimde 14 yazili sayfa bulunuyor.
2.Bolilm (8b-10a)

Ilk resimli dtizenleme, .tmparatorlugun ba§kenti ve
seferin giki§ noktas1 Istanbul oluyor. N.atrakgi Nasuh,
Istanbul (Bb) ve Galata'yi (9a) biltlincill bir baki~la ·
degerlendiriyor (Res.l). Tarihi yar1madan1n Uggene yak1n cografi yap1s1n1 sayfan1n dikdortgen boyutuna uyduruyor, Kadirga limani ve Yedikule'ye dogru olan girintiyi saymazsak, surlarla kapali dikdortgen bir kent
imgesi yaratiyor. Kent belli, taninabilir yapilariyla
ve topografik ozellikleriyle gerg.ege uygun dli~Uyor.
Ancak Nasuh'un korupozisyon olufjturma mant1g1, (.3)
bugiln bizim.igin gergege uygun olup olmad1g1 en kolay
degerlendirilen ve bu baglamda genellikle olumlu yarg1ya varilan Istanbul resminde de agikg.a bellidir
(Res • .3).
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ornek dJ.§J.nda, gapraz yerleetirilmi§ ogelere yer vermez. Biltiln ogeleri, sayfa dtizlemine yatay I dikey
kar§itl1g1na uyarak yerle§tirir. Ancak §Unu da unutmamak gerekir ki !stanbul, hemen herkesin tan1d1g1,
bildigi, dahasi bu yazmanin ithaf edildigi Sultan'in
evi sayilan bir kenttir. Bu yUzden kenti resimlerken
gok titiz olmak, §ematik ve stilize anlatimlardan kaginmak zorundadir Nasuh ••• Ancak yine de yatay ve dikeylerin kabaca bir dikdortgen olu~turdugu gozlenebilir. Tek gozlti ~likkanlardan olu§an gar§ilar resim dilzlemine yatay ya da dikey olarak yerle§tirilmie, oteki
yapilar ise cepheden gosterilerek yatay anlay1§1n d1§J.na g1k1lmami§t1r. Ancak Nasuh'un kompozisyonu bir
dikdortgende toplama kayg1s1, bu resimde gok ilging
bir kurgu yapmasina neden olmu§tur: Tarihi yar1madan1n
ucunda bilindigi gibi Yeni Saray (Topkapi Saray1) bulunmaktadir. Sanatgi Ayasofya olarak belirlenen yap1n1n hemen arkasina sarayin bilyilk giri§ kap1s1n1 (Bab-1
Htimayun) yerle~tirmi~, bunun arkasina da Aya Irini
Kilisesi'nin bulundugu ilk avluyu yapm1~t1r. Ikinci
kap1n1n (Bab-1 Selam) ardinda ise ikinci avlu yer alir.
Adalet Kulesi ve agagli bahgesiyle hemen taninir bu
avlu ••• Ancak bUtUn bunlari yaparken sur duvarina kadar gelmi~, Bab-1 Saade ile gegilen UgilncU avluya yer
kalmami~tir. l'ifasuh bu durumda Ugiincil avluyu kenara,
ikinci avlunun tepesine, .rv:armara' ya dogru yerlef} tirmekte bir sakinca gormez. If]te bu ayrinti, Osmanli minyatilrciisilniln resirnleme mant1g1 konusunda onemli bir
ipucudur.
Resmin Galata bolilmtinde de sanat91 gergege uygunluk
kayg1s1 i9indedir. Galata'yi, en tepede UnlU kulesinin
bulundugu surlarla gevrili bir U~genin i~inde betimler.
Halig ise kag1d1n dikdortgen yap1s1na uygun olarak
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Bu kompozisyonun ilgin9 bir ozelligi de tarihi
yar1madan1n ba§ka a91dan, Galata'nin ba§ka a91dan bakilarak (ya da oyle dU§Unillerek) resimlenmi§ oldugudur. Tarihi yarimadaya batidan bakilmi§ gibidir.
"Kw~ bakl.§1 11 deyimi de tam olarak a91klayam1yor bu
durumu ••• Oysa Galata tarihi yarimadadan gorilndilgil gibi resimlenmietir. Qilnkil Osmanl1 insani i9in (bugiln
bizim igin bile) Galata'nin tipik, karakteristik gorilnil§il budur. Bu resmin bakl.§ noktalari igin bir ba§ka
oneri de §U olabilir: Tarihi yarimada Galata Kulesi'nden,
Galata ise yarimadadaki ytiksek bir yerden (minare?)
gorillerek resim dilzleminde bir araya getirilmi§tir.
Bu ikinci bolilmiin bir ba§ka kompozisyonu ise
"Maltepe" ve 11 K1ssahan KoprUsU 11 nUn yer ald1g1 resimdir (Res.4,5). Sayfa dlizlemi Uzerine arka arkaya yerle§tirilmi§ tepe ve ovalar bi9iminde dilzenlenmi§ olan
bu kompozisyonda en ilging o8e~ sayfalari birbirine
baglayan su yolu motifidir. ( 4 ; Su yolu sagdaki sayfan1n list k1sm1ndan ba§lar, soldaki sayfan1n altina dogru akar.
3.BolUrn (10b-12a)

Dort sayfalik bu met1n· k1sm1., giri§ten sonra yer
alan ikinci yaz1 obegidir.
4.BolUrn (12b-28a)
Bu bolilmde Gebze' den Tebriz' e kad.ar, kesintisiz
olarak kent betimlerine yer verilmi§tir. 11 Gebze"nin
resimlendigi ilk sayfada (12b) Ust kisimda dort satir-
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bolilmiln iginde ba§lka bir gergeve ile 11 Gegibize 11 yaz1s1na rastlariz. Onun altinda ise kirmizi ile yazili
olarak, yazmanin adini bildiren a91klama yer almaktadir. (5) Bu bolilm, list kisimdaki dart satirin altinda,
resim dilzlemine taemi§tir. 11 Gebze 11 , "Hereke 11 ve 11 <;1narl111nin resimlendigi kompozisyonda dikdortgen ana
fikre bagli kalinarak ileride s1k9a gorecegimiz "li?erit
dilzeni" uygulanmi§ltir. Uzun servi aga9lar.:i.n1n egemen
oldugu "Gebze 11 de en baskin oge, Qoban If.ustafa Pa§la
Ktilliyesi'dir. Ktilliye'nin ytiksek duvarlari iginde izleyicinin baki§l agisina gore yerle§!tirilmie, giri§in
iki yanindaki kubbeli k1s1mlar:i.n ve caminin d1e1nda,
oteki birimlere yer verilmemi§!tir. Dikeyler servi agaglari ve camilerin minareleri ile verilirken, birbirine
baglanan evler yatay ogeleri olu§lturur (Bu tilr geometrik dtizenlemelerin i.;iematizasyonu i9in bkz. Qiz.3).
Diger bir ilging oge ise biri alti, oteki yedi gozlil
kiremit gat1l1 iki yap1n1n kar§1l1kl1 olarak dikey bigimde yerle~tirilmesiyle olu§lan yapidir. Bu oge, yapittaki yatay I dikey kar§litl1g1na dayali kompozisyon anlay1~1n1n tipik bir ornegidir. Gebze'den sonra gegilen
yerler, izmi t Korfezi.' ne dokUlen iki su yolunun kestigi
§eritler iginde verilrni§tir. Ortada "Hereke Kalesi",
altta ise dart agagla ternsil edilen "Q1narl1 11 yer
alir. Kompozisyonun en solunda ise deniz (Izmit Korfezi) bulunmaktadir.
Ardindan "Iznigumid" (lzmit) ve gevresindeki yoreler betimlenir (Res.7). Qapraz olarak yerle§tirilmi§
y1k1k sur pargalar1n1n dl.§J..nda, bu resimde de yatay
bir dilzen soz konusudur. Bu sayfa (13b) hafif bir tepeyle iki §eride ayrilir. Alt kisimda bir koprilniln altindan akan su yolu, bizi sayfanin sol alt ko§esine
gotilrilr. Ote yanda ise geni§ bir doga betimine yer

- 63 Derbend-i Kaziklu" ve Dikilita~ , aralar1ndan kivrilarak akan bir su ile birbirlerine baglan1rlar. Stilize agag, bitki, 9i9ek ve kaya resimlerinin yer aldigi bu kompozisyonda da
sanatcinin
yukaridan a§agiya akan yerle§tirme mantigini buluruz.

verilmi~tir.

11

11

11

14b-15a gfit sayfasinda ise Nasuh'un §eritlere boltinrnU§ dikdortgen yapiya ne derece sad1k kald1gin1 gorilrilz (Res.8). Ilkin, keskin bir geometrik dilzeni benimsedigi "Iznik" betimi goze gar par • .tznik Gi.HU, sayfan1n sag1ndad1r. Hemen yan1nda dikdortgen bir sur
igindeki iznik kasabas1 yer alir. Cetvelle cizilmi~ bu
kesin yap1n1n iginde Iznik'in yap1lar1 vardir. Burada
da gapraz yerle§tirilmi§ bir ogeye rastlanmaz. Ancak
onemli bir ayr1nt1ya dikkat gekmek gerekiyor: Surlarin
yatay kis1mlar1ndaki (sayfa dilzleminde uzunlamasina
yerle§tirilmi§ kisimlar) burglar, normal olarak dik
verilmi§. Oysa sayfa dUzlemine dik yerle§tirilmi§ kisimlardaki (sag ve sol . duvarlar) burglar, hafif egik,
yana yatmi§ bigimde resimlenmi§. Bu durum, bazi oteki
kentlerin surlarinda da kar§imiza gikan bir ayr1nt1d1r. (G) iznik Golli'nden 91kan bir su yolu'nun sayfa
yUzeyini boydan boya kesip sag kenarda bitmesiyle ilk
§erit tamamlanmi§ oluyor. Daha alttaki bir su yolu'nun
da ayn1 gizgiyi izledigini gorliyoruz. Arada ise 11 Yeni§ehir11 kasabasi betimlenmif}. Bir tepenin iginden g1karak yine sag kenarda. biten en alttaki su yolu ile
UgUncU §erit de tamamlaniyor. Bu ~eridin iginde ise
11
Akb1y1k" yerle§imi bulunuyor. Boylelikle lig su yolu
ile olu~turula.n lig paralel §erit iginde, yukaridan
a!}agiya dogru gegilen yerler veriliyor. Bu mantik iginde, sayfayi "yukaridan al.ilagiya dogru okuyarak" ilerliyoruz. Sonra yeniden yukariya, bu kez oteki sayfanin
(15a) Ust k1sm1na gegiyoruz. Bu sayfada da tam ortadan akan bir su yolu ile kar§ila§iyoruz. Ust kisimda
11
Zincirlikuyu 11 ve "Derbend-i Ermeni 11 , su yolu'nun 9ev-
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nun rehberliginde varilan 11 .tnonil" yer al1yor.
ilerliyoruz. bteki kompozisyonda ise (15b-16a)
su yolu sayf alari birbirine baglayan kesin bir motif
oluyor (Res.9). Sayfalari kendi iglerinde yine yukaridan a§agiya "okuyoruz". En Ustte 11 Il1ca 11 , ortada 11 KUtahyau, altta ise iki su ,yolu'nun a;rasinda kalan §eritte, ordunun konaklad1g1 11 <;ak1rsaz 11 yer aliyor. Eonaklama, biri padi§ah otag1 olan alti gadirla simgelenmi§. 16a ise, yaz1 ve resmin bir arada bulundugu
bir sayfa olarak kar§imiza g1k1yor. Ustte yedi tanesi
gergeve iginde, biri de resimli bolUme ta§ml.§ sekiz
satirlik metink1sm:i.. yer al1yor. Kiltahya kalesinin bulundugu tepenin eteklerinden gikan su yolu, bu sayfada da silrilyor. Uzerinde ise 11 Ark1t Koprilsil" bulunuyor.
16b-17a'da ise biraz farkli bir dilzen kar§imiza g1k1yor (Res.10). Sagdaki sayfanin sag list ko§esinden
ba~layan su yolu, kir1larak a§ag1ya iniyor ve sol alt
ko§eden oteki say:faya 11 gotilrilyor 11 • K1vr1mlar1n arasinda ise npinarba§l. 11 ve 11 Hatun Qay1r1" yer al1yor. 17a'da sayfanin iki boltime ayr1ld1g1n1 gorliyoruz. Ust k1s1mda zirvelerinde sur iginde iki yerlegimin resimlendigi iki tepe bulunuyor. Bu iki tepenin arasindan gikan bir su yolu sola k1vr1l1yor ve sayfanin altina kadar dilz bir bigimde iniyor. Alt kisim ise 11 Konya 11 kentine ve 11 Mevlana Killliyesi"ne ayrilmJ.f} durumda •••
Kanya, tipki iznik gibi, kesin bir dikdortgen sur duvari iginde ele al1nm1g. Surun iginde yine geometrik
dilzende bir yerle§tirme var. BiltUn yapilar cepheden
gortililyorlar ve ag1rl1k dengesi gozetilerek yerlef}tirilmi§ler. Surun d1si1nda .Mevlana Killliyesi ve birkag
yapi var. Bunlar da yatay bir dilzene gore si.ralanmi§.
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motif kar§imiza 91k1yor (Res.11). 17b'de "Karapinar"
dan gikan iki su yolu, sayfanin ortasindaki bir tepenin eteklerine kadar geliyor. Bu iki su yolu'nun arasinda "Akc;a§ar" koyUne yer verilmi§. Sayfalari birbirine baglayan motif ise ortada yer alan tepedir. Yar1s1 bir sayfada, yarisi oteki sayfadadir. Nasuh, degi§ik motiflerle hep c;ift sayfa dtizeni iginde hareket
ediyor. 18a, yine bir su yolu ile enlemesine iki §eride bolilnmil§ durumdadir. Ustte 11 Eregli 11 yi, alt k1s1mda
ise §8§maz bir geometrik dilzen anlayi§iyla betimlenmi§
olan "Nigde"yi gortiyoruz. Yine kareye yaki.ri dikdortgen
bir sur iginde, adeta dama taelari gibi oturtulmu§
olan yapilara rastliyoruz.
18b-19a, belki de, Nasuh'un kar§il1kl1 sayfalar arasinda baglanti kurma anlay1§1n1n en tipik ornegi oluyor (Res.12). Resim dtizlemi (iki sayfada da) dort
su yolu ile enine dort §eride ayrilml.§ durumdadir. Burada ayn1 zamanda, daha once yalnizca iki kez rastlad1g1m1z (Gebze ve Izmit'te) bir ba§ka motifin daha sistemli bigimde kullanilmaya ba§lad1g1n1 gortiyoruz. Resim
dUzlemi Uzerinde resimlenen bolgelerin adlarini veren
kUgtik gergevelerdir bunlar ••• Ayn1 hizada, yukaridan
a§ag1ya dogru yerle§tirilmi§ olan bu gergeveler, ayni
yondeki (yukaridan a~agiya) 11 okumay1" destekleyen ogelerdir. Bu gergeveler, kent ya da kasabalarin civarinda olabilecegi gibi 18b'deki dikdortgen surla gevrili
Kayseri kentinde gortildtigU Uzere sur igine bir yapi gibi de yerle~tirilmi~ olabilir.
19b-20a'da da baglanti motiflerinin ilging dilzenleni§ine tanik oluyoruz (Res.13). Sa~daki sayfada yukaridan a§agiya dogru upusklillil (?)", "Latif Golil" ve "Danif}manli" yoreleri resimlenmif}. Latif Golil, orta ki-
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simda yer aliyor. Bu golden gikan bir su yolu, alttaki ile birlikte soldaki sayfaya gegiyor. Solda,
Nasuh'un kesin dikdortgen bir §ema igine aldii:i;i 11 Sivas"1 gorilyoruz. Sur d1§1nda <;e§!itli su yollar1 var.
Bunlardan biri, kentin iginden gegerek sur d1~1nda bir
ba§kasi ile birle~iyor (bkz. s.48).
20b-2la sayfalarinda baglant1 motifleri olarak yine
su yollar1'n1 gortiyoruz. Sagdaki sayfada sekiz sat1rl1k bir metin kism1, gergeveli olarak yer aliyor. Yerle§imlerin adlari ise yine ktigilk dikdortgen gergeveler igine alinmie durumdalar (Res.14).
Daha sonra gelen kar§il1kl1 sayfada, 2lb'nin list
kisminda ba§layan su yolu, sayfa boyunca k1vr1larak
akiyor ve sol alt ko§eden oteki sayfaya (22a) gegiyor
(Res.15). Bu sayfadaki 11 Erzincan 11 , yine dikdortgen bir
sur duvari iginde bulunuyor. Kenti enine kesen su yolu
motifine burada da rastliyoruz. Erzincan, yatay ve dikeylerin (cami minareleri ve kar§ilikl1 konulmu§ gar§l.lar) sur igine ustal1kl1 bir bigimde yerle§tirilmesiyle olu§turulmue.
22b-2.3a'da Nasuh su ,yollari'ni neredeyse fantastik
denecek bir anlayi§la ele alml.§ (Res.16). Dilzenlemelere renk katan, bir sayfadan otekine "gotUren 11 su yollari, burada birbirlerinin igine gegiyor, daglarin,tepelerin Uzerinden a~iyor. Resim dilzleminde gogunlukla
enine uzanan bu su yollari, okuma yonUnU desteklemenin
yaninda bo§ alanlari doldurucu, yerle§imlerin gevrelerini s1n1rlay1c1 bir i§lev de ta§iyor.
"Erzurum" ve "Pasin Ovasi"n1n resimlendigi 2.3b sayfasinda, yine kenti enine kesen bir su yolu'na rastliyoruz. Bu su. yolu sur di§ina ta§iyor, oradan da oteki
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gorUnU.rnleriyle zenginle§tirilmi§ 11 dogal 11 bir yapi
sunuyor (Res.17).
24b-25a'da farkli, ilk kez rastlanan bir su yolu
dtizeni gikiyor kare1m1za ••. Nasuh'un §imdiye kadar
sayfalar1 ba~lamakta kulland1g1 su yollari, bu kez
kar§1l1kl1 sayfalarda ayni kivrimlari go.stererek birbirlerine paralel akiyorlar. Aralarinda kesin bir
baglanti gormesek bile, kar§ilikli sayfalarda yer ald1klar1 kadariyla birbirlerinin devami olduklari izle~imini veriyorlar (Res.18).
25b-26a, Nasuh'un dogal ogeleri nasil ba§ariyla
birer baglanti motifine donti§ttirdilgilnil gosteren tipik
bir gift sayfa ornegi (Res.19). Sagdaki sayfanin list
k:i..sminda "Karye-i Agi 11, ortasinda ise "Ercie l\alesi 11
resimlenmi§. Bir su .yolu yine sayfa boyunca kivrilarak akiyor, E.rci§'in iginden gegiyor ve iki sayfaya
yayilmie clan btiyilk bir gole dokillilyor. Nasuh bir nehri, tepeyi ya da dogrudan bir kenti baglanti motifi
olarak kullanirken burada ayni ielevi Van Golil'ne veriyor. Gollin yarisi bir sayfada, yarisi oteki sayfada
yer aliyor.
Daha sonra gelen kar§1l1kl1 sayfada baglanti motifi
olarak yine su yollar1 1 n1 gorilyoruz (Res.20). 26b'deki
"Hoy" kenti, agaglar1n ve yap1lar1n dilzenli yerle§tirilmesinden olu§an tipik bir 11 Nasuh kasabas1 11 gorUnUmilnde ••• 27a'ya gec;en su yolu, kenti de enine kesiyor.
27a'da ise "Hatun Saray" ve "Silfyan" betimlerine rastliyoruz.
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kez bilyilk bir kentin, gift sayfa dilzeniyle verili§ine
tan1k oluyoruz (Res.21). Yuvarlak bir sur duvari igine alinml.§ olan 11 Tebriz 11 de su yollari yine degi§mez
bir motif olarak kar§imiza Qikiyor. Nasuh'un dikdortgen sur duvarlarinda yan kenarlardaki burc;lari haf if
egik olarak resirnlediginl gormil::]tilk. Sanatc;i bu baglamda, yuvarlak sur duvarina farkli bir uygulama getiriyor: Ken tin ortasindan enine "hayali 11 bi.r c;izgi gec;irdigimizde, altta kalan sur duvarlari di~tan, gizginin Ustilnde kalan sur duvarlari icten gorUnilr. Sanatgi
iki yanda bliylik kent kap1lar1n1n oldugu yerde sur §eridini kiv1r1yor, boylelikle Ustte igeriden gorilnen
sur duvari, alt kisimda di§tan gorilnmeye ba§liyor. (7)
5.BolUm (28b-29a)
Uzun bir kesintiden sonra, burada iki sayfalik
yaz1l1 kisim geliyor~
6.BolUm (29b-32a)
Ilk sayfanin list kisminda metin, alt kisminda resim
yer aliyor. En alttan akan bir su yolu, soldaki sayfaya gegiyor. Solda ayrica, sayfayi enine kesen iki su
yolu'na daha yer verilmi§ (Res.22).
30b-Jla, 'yine fantastik su yollari ile bezenmi§ durumda (Res.2J). Burada su yollar1, stilize bigimde resimlenmi§ daglarin kah altindan kah ilstUnden (!) akarak sayfa yilzeyini enine katederler. Solda ilQ su yolu'nun olu§turdugu §Jeritlerde ise iki han ve "Zengan"
kasabasi resimlenmi§tir. Qer~eveli yer adlarinin resim
dilzleminde, ayni hizada alt alta yer all.§1 burada da
silrilyor.
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il9ilnciisilnii, 11 Sultaniye 11 yi gorilrilz (Res.24). Sultaniye, kesin geometrik gizgilere sahip degildir. Kimi
yerlerde yikik surlari, reng§renk meyveli a~aglar1,
gosteri§li yap1lar1yla cennetten bir par9ad1r sanki ••.
Nasuh'un bu resimle ilk kez kesin dilzenlemeden ayr1ld1g1n1, hayal gilciiniln de destegiyle oncekilere oranla gok farkli, renkli ve zengin bir gorilntil yaratml.§
oldugunu goriirilz. Ancak degi§meyen oge, baglanti motifi olarak kullani.lan au yolu, burada da kare1m1za
91k1yor. Su yolu, pek gok Anadolu yerleeiminde gordtigiimilz gibi yine kentin iginden gegiyor.
7.Boltim (32b-J6a)
Sekiz sayfalik bu me,tin bolilmii, resimlerin arasindaki en uzun obeklerden biri oluyor.
B.Bolilm (36b-J8b)
Sekiz yaz1l1 sayfadan sonra gelen ilk sayfanin yar1s1 metne, yar1s1 resme ayr1lm1§ (Res.25). Su yollar1
yine kar§imiza gik:i..yor. Soldaki sayfadaki "Ebher" kasabasi, yine kesin gizgilerle verilen bir sur duvari ile
s1n1rl1d1r. Ancak artik Anadolu'daki gibi dikdortgen
sur duvar1 kullanilmiyor. Kimi zaman yuvarlak, kimi zaman da burada oldugu gibi bir kenari <;ok kCi§eli sur
duvarlari ile kar~i.la§iyoruz.
J7b-J8a'da stilize da~larin a~1rl1k kazand1~1 bir
kompozisyon iginde yine kivrilarak akan su yollar1'ni
gorilyoruz (Res.26). Solda, yine bir kenari gok ko§eli
sur iginde 11 Dergiizin 11 kasabasi resimlenmi§. Ancak sur
iginde agaglar·i n ve yap1lar1n geometrik dilzenle yerle§ tiriliei, artik genel bir kural halini aliyor.
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kenti resimlenmi§. Ancak kar§isindaki sayfada resim
yok. ~imdiye kadar ilk kez, resimli sayfalar obegi
sagdaki sayfada (b) bitiyor (_R es.27).
9.Bolilm (J9a-40a)
Resimlerin arasinda yer alan metin obekleri, burada ilk kez soldaki sayfadan (a) ba§liyor •. Uc;;: metinli
sayfadan sonra yeniden resimli gift sayfa dilzenine ge9iliyor.
10.Boltim (40b-44a)
Resimli sayfalar obeginde Ugtincti kez, sol tarafta
yarim sayfa resim, yarim sayfa bo§luk iginde cerc;;:eveli
yazi dtizenine yer veriliyor. Yerleuimlerin iginden gegen, kenarindan dolanan su yollari, artik yazmanin
karakteristik ogeleridir (Res.28).
4lb-42a'da da kivrilarak akan su yollari var (Res.
29). Herhangi bir yerle§im bulunmadigi zaman -t1pk1 ·
burada oldu~u gibi- bu motif, tepelerin, giderek ilging bir dilzenleme olarak yer adlarini i9eren 9er9evelerin gevresinde (4lb'de "Karamelik mi§esi nam-1
diger Ruhsangay" yazan gergevede oldugu gibi) dolaniyor.
42b-4Ja sayfasi, stilize daglarla gevrili bir kompozisyon ornegidir (Res.30). Soldaki sayfanin Ust kisminda baf.illayan bilyilk bir delta ise a§agiya dogru akar.
Sag ve soldan gelen su yollari da bu bliylik deltaya
katilir. 42b'de ise yikik ve c;oztilmti~ bir sur duvari
iginde "Kasr-i ~irin" resimlenmi§. Anadolu d1~1na gik1ldig1ndan bu yana onemli bir ozellik olarak goze
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gorillilyor. Anadolu'nun dikdortgen sur duvarli kentlerinin yerini yikik, bazen yuvarlak, bazen ko§eli surlarin gevirdigi yerle§imler aliyor. Kentlerin, sayfanin tam ortasina yerlegtirilmesi ilkesi de gozillmeye
bagliyor, yerle§imler kimi zaman sayfanin alt yarisinda kimi zaman da list yarisinda yer aliyor. Ancak yer
adlarini igeren gergevelerin dUzeni stirtiyor.
4Jb-44a'da artik al1gt1g1m1z bigimde tek yapilara
yer verilmi§ (Res.Jl). 4Jb'de sag kenardan bai,;ilayan
Ug su yolu sayfayi enine gegiyor, ancak bunlardan yalnizca en alttaki ayni hizadan oteki sayfaya baglaniyor.
Cografi yapi da farkl1l1k gostermeye ba§liyor, daglara,
tepelere pek fazla yer verilmiyor. DUz bir alanda ge§i tli agaglarin yer aldigi bu kompozisyon, bolUmUn son
resimli gift sayfasi oluyor.
11.Boltim (44b-47a)
Al ti sayfalik bir metin kismi. Ancak son sayfa aligilagelmig 17 satirlik dtizende de~il. Alti satirlik
yaz1dan sonra kilgtik bir bouluk ve aga~1da sekiz satirlik manzum bir anlatim bulunuyor. (S) Bu farkli dUzen,
bir anlamda ordunun varmayi amaglad1g1 yere (Bagdat)
gelind.i gini gosteriyor.
12.Boltim (47b-48a)
Beyan-1 Menazil'in hemen hemen tam ortasinda yer
alan bu 9ift sayfay1, gerek resimlenen kentin onemi
gerek
onilnde ve arkasinda yaz1l1 kisimlar bulunmasi
nedeniyle tek bir boliiin olarak ay1rmay1 uygun gordiik
(Res.J2). Zaten ontinde ve arkasinda metin k1sm1 olmasi nedeniyle arkti arkaya siralanan resimli sayfalar
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dordtincil kez gift sayfaya yay1lan bilyilk kent oluyor.
Bu kez tam ortada sayfa yilzeyine dik olarak akan bilylik nehir (Oteki su yollari'na oranla daha bliytik olan
ve dik olarak akan bu nehir, tipk1 HaliQ gibi topografya iginde 11 bilinen 11 bir oge olmasiyla SU yollar1 1ndan. anlamsal olarak ayr1l1r. Ancak yine de iki sayfayi ve bunun sonucu kenti "ili!ikilendirir".) Bagdat'in tam ortasindan geger. Bu kompozisyonda, klasik
su yollar1'n1n
yerini ise t1pk1 onlar gibi kent surlarinin iginde ve di§inda kivrilarak ilerleyen toprak
yollar almi§tir. Bir ilging ozellik de kentin betimlendigi baki§ a~ilaridir. Qift sayfaya yay1lm1~ blittin
kentler, §imdiye dek hep izleyicinin (kitab1 okuyan1n)
bak191na dogru konumland1r1lmi§t1. Oysa Bagdat, kar§1l1kl1 gift sayfan1n tam ortas1ndan gegen nehre gore
konumlandirilm1§t1r. Sanki Nasuh nehrin ortasinda durmuu (belki de gergekten), sa~a ve sola bakarak kenti
sayfa ytizeyine yerle§tirmi§tir. Dolay1siyla bizim bak1§1m1za gore kent yandan gorilntir.
lJ.Boltim (48b-6la)
Bu boltim, ilk sayfadaki (48b) metin kismindan sonra
oteki obeklere oranla gok farkli bir yapl. gosteriyor.
Osmanli ordusu Bagdat•a ulaf}ml.~ ve kielamak Uzere
konaklami§tir. Bu boltimde, Bagdat civarinda ziyaret
edilmi§ olan makamlar ve kutsal yerler resimlenmi§tir
(Res.JJ-57). Ancak Nasuh bunu yaparken daha once gordilgilmtiz resim anlay1§1n1 bir yana birakm1§, yeni bir
sayfa dUzeni kurmu§tur. Sayfalar kimi zaman tek kimi
zaman birden fazla satir igeren yazilarla iki ya da
Ug f}eride ayrilmi§ durumdad1r. Bu durum, makamlar1n
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boltimde gift sayfa dilzenini terk etmi§, tek sayfa dtizenine ge9mi§tir. Sayfalarda iki ya da ilQ kutsal makami resimlemie, bunlari tek tek yapilar olarak ele
almi§, ne sayfa dilzeyinde ne de sayfalar arasinda
herhangi bir baclanti motifine yer vermi§tir. Bu bolilmde her sayfay1 kendi ba§ina bir biltiln olarak degerlendirmietir. Ancak bu sayfalar da baz1 farkliliklar
gosterir: Kimi sayfalarda yaz1l1 §eritler Ustte, resimler aralarda yer alirken kimi sayf alarda da resimler Ustte, yazilar aralardad1r. Euna bagli olarak,
sayfanin alt kism1nda kimi zaman yazilara kimi zaman
da resimlere yer verilmigtir. Farkli yapiya sahip bu
obekle yazmanin tam ortasinda bambagka bir dtizen kurulmu§, metin kismi ilk kez bu kadar, resimlerle ili§ki i9ine girmi§, stilize do ~ a formlar1n1n d1g1nda tilrbelerden ba§ka hi~bir ogeye yer verilmemi§tir. Yap1t1n
ba§indan bu yana stirekli olarak kullanilan su yolu da
terk edilmi§tir. (9)
14.Bollim (6lb-69a)
Yar1s1 yazili, yar1s1 resimli 6lb sayfasindan sonra
yeniden biJdigimiz, ali§t1g1m1z dilzene doneriz (Res.58).
Klasik motif su ;yollari, yine kar~1m1za gikar. 6lb sayfasinin alt yarisinda 11 Kalacik" ve "Han-1 Beyraki" resimlenmi§, aralarindan kivrilarak akan su yo1u'na yer
verilmietir. Su yolu'nun karei sayfada da devam ettigini gorii.yoruz. Bu sayfanin dilzeni agisindan ilging bir
.o zellik de, gerek me tin gerek resim k1sm1nin sayfanin
iginde ayrica bir gergeveye alinmie olmas1d1r.
62b-6Ja gift sayf asi ilging bir dilzenle kar§imiza
gikar. Soldaki sayfada 11 imam-1 HUseyn 11 , sagdakinde
"Tetimme-i Htiseyn 1t resimlenmi~ (Res. 59). Bir ba§ka de-
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HUseyn betiminde kesin dikdortgen bir yapi gorilyoruz.
0 kadar ki bu yap1y1 gevreleyen revaklar, hepsi kar§1.dan gorUlilyormu§9es1na agilarak (yana yat1r1larak)
verilmi§. Ortada ise kutsal makam yer aliyor. Bu yapi
ise kar§l.dan gosterilmie. ~oyle soylemek gerekirse,
buradaki biltun mimari ogeleri kar~idan gorilrilz. Oysa
gergekte boyle bir §ey soz konusu olamaz. Bu, sanatginin "gorsel imge"de a91klik yaratma konusunda bir dilzenlemesidir (Bu konuya "Resimleme rv:.ant1g1 11 bolUmilnde
deeinecegiz). Kar~i sayfada ise Anadolu'daki dikdortgen §emaya benzer bir yapi iginde kent resimlenmi§.
Ancak burada kenti ku§atan bir sur duvari yok. Buna
ragmen bu yapinin korunmaya gall.§11.lmasi, ilgi_p.g bir
durum olu§turuyor. Burada da Bagdat•ta oldugu gibi
su yolu motifi ile kar§ilaf}miyoruz. Onun yerine karip.l1kl1 sayfalarda silren ve kivrilarak dolanan toprak
yollar karg1m1za g1k1yor.
Daha sonra gelen gift sayfada, 6Jb-64a'da yazilardan anla§1ld1g1 ilzere "Necef Qolil"niln betimi.ni buluyoruz (Res.60). Higbir yap1n1n bulunmad1g1 bu sayfalarda
c1l1z gol bitkilerinin yaninda, 64a'da golil 11 gosteren"
oval bir bi9im, Nasuh'un yeni bir motifi olarak kareimiza 91kiyor.
Bir sonraki gift sayf a ise tipki "Kerbela 11 betiminde oldu€:,:U gi bi ku tsal makam ve kent olarak ikiye ayrilmi.§. Sagdaki sayfada "Imam Ali" kutsal makamini,
soldakinde ise "Necef" kentini gorilyoruz (Res.61). Resimleme mantigi tipki "Kerbela"daki gibi. Biltiln mimari
ogeleri cepheden gosterilmi~ bir kutsal makam ve bir
surla gevrili olmamasina (ki 9ok "dogal") ragmen dikdortgen bir §ema sunan (ki gok "anlamli") bir kent betimi •.• Bu arada~ bu gorak bolgenin klasik bailanti
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motiflerinin ise toprak yollar oldugunu belirtmemiz gerekiyor.
65b-66a'da ise "Kufe" kenti ve golilniln resimlenmi~
oldugunu gortiyoruz (Res.62). Burada kenti salt bir cami, iki yap1 ve kilgilk bir tepenin Uzerindeki bir tUrbe
olui,;ituruyor. Kar§l. sayfada ise al ti hurma agaciyla belirtilen gorak arazi yer aliyor. Burada ilging bir
noktaya deginmek gerekiyor: Ba~indan bu yana ~imdiye
kadar biltiln yerle!]imler 11 sti;1 ya da "toprak" bir l..21.
motifi ile sinirlaniyor, gevriliyor, anlamlaniyordu.
Oysa Kufe'de bu tUr bir motife rastlamiyoruz. Gergi
Kufe burada gorilndilgU haliyle bir kent olmaktan gok
uzak. Nitekim gevresindeki kum tepeciklerine bakinca,
Nasuh'un bu yoreyi golden ay1rmad1g1, farkli bir bigirnde anlamland1rmad1g1 anla§iliyor.
Daha sonra gelen gift sayf ada klasik motif su yolu
yeniden kare1m1za g1k1yor (Res.6J). Hem de epeyce gorkemli bir bigimde~ (Dlas1l1kla) Firat ve kollari dev
boyutlariyla k1vr1mlar yapiyorlar, 67a'da resimlenen
"Enhare Kalesi"nin gevresinde dolaniyor ve birkag kol
halinde farkli ~o~rultulara dag1l1yorlar. Uzerindeki
kopriilerle su yolu burada insanlarin ya~ad1g1 yerleri
belirleyen bir motif olarak yeniden gilndeme geltyor.
67b-68a ile gift sayf aya yayilmJ.§ bir ba§ka bilytik
kent, "Hille" kar§imiza g1k1yor (Res.64). Burada da
Bagdat resmindeki dUzeni buluyoruz: KompoziByonun ortasinda dikine akan "bilinen 11 bir su yolu (Firat) ve
dikdortgen bir sur iginde iki sayf aya yayilmJ.§ olarak
kent. Ancak ilging olan surlarin resimleni§ bigimi:
Kent surlari, yan kenarlarda dikine akan su yolu'na
paralel degil, hafif gapraz olarak yerle~tirilmi~. Sag
kenarda sur duvar1n1 di$tan, sol kenarda ise igten go-
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tam cepheden gosteriliyorlar.
Bir sonraki gift sayfa "Beriz Rani" ve "Berrani Kalesi" betimlerini sunuyor. su ·yolu'nun bulunmad1g1 bu
sayfalar yine toprak yollar'la baglan1yor, tropik aga9larla da bolgenin bitkisel yap1s1 dile geliyor (Res.65).
15.BolUm (69b-7lb)
Bir onceki uzun resimli sayfalar obeginden sonra
bee sayfalik metin k1srn1 geliyor.
16.Bolilm (72a-75a)
Bolilm, soldaki tek sayfa ile ba§li.yor (Res.66).
Su yolu motifi yeniden beliriyor. Bu sayfada herhangi
bir yerle§im yok. Yalnizca ordunun gadirlarina yer verilmig. Qad1rlar1 bir sonraki gift sayfada da (72b-73a)
buluyoruz (Res.67). Burada da bilyilk bir yerle§ime rastlanmiyor • .Ancak ilging olan, su yollari' nin gift sayfa
dilzeni iginde simetrik olarak akmalari. Sayfa kapandig1nda gizgiler iist ilste oturuyor.
7Jb-74a \:ift sayfasinda kilgilk koy ve kasabalarin
arasindun k1vr1larak akan su yolu, solda bir tepenin
eteklerinde kaybolur. Daha gok silslemeci ogelerin egemen oldugu bu kompozisyonda ordunun 9ad1rlar1na da
yer verilmi!}tir (Res.68).
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buluyoruz. Resirnlenil]inden, gok "bilinen", tan1d1k
bir akarsu oldugu (olas1l1kla Dicle'nin kolu Ktigilk
Zap) belli su yolu, yuvarlak bir surla c;evrili kasabanin iki yanindan dola§ir ve soldaki sayf ada birlei]erek yoluna devam eder. Kasabanin iki yanindan gegen
su yollari'nin Uzerinde de yerleeime ad1n1 veren koprliler bulunmaktadir (Res.69).
17.Boltim (75b-86b)
23 sayf alik bu uzun yaz1l1 boltim, yazmanin en genie metinli sayfa obegini olueturuyor.
18.Boltim (87a-90a)
Bolilm, yar1s1 yaz1l1 yar1s1 resimli soldaki tek
sayfa ile (87a) baeliyor. Alttaki kilgilk resimli kisimda hem su Yolu'nu hem de tepenin Uzerindeki kaleye gikan stilize toprak yol'u buluyoruz (Res.70).
Bu bolilm iginde 87b (Res.71), 88a (Res.72), 88b
(Res.73) sayfalari ise dtizen ag1s1ndan farkli bir gortinUm sunuyorlar. Bunlar da tipki 49b-6la arasinda oldugu gibi Ustte, ortada ve altta olmak Uzere her sayfada Ug yazi eeridi igeriyorlar. Ancak yer adlari biltUn eerit boyunca stirrntiyor. Ince gizgilerle belirlenmie dikdortgen iginde yer adlari yer alirken oteki kisimlar yaz1s1z, boe olarak b1rak1lrnie ( Qiz. 5c). Ayr1ca,
88a'n1n alt eeridinde ve 88b'nin Ug bolilrnilnde de (list,
orta, alt) eerit bo§lluklari resimlenmie, boylece yer
adlar1 k1rm1z1 gizgilerle s1n1rl1 yalin dikdortgenler
iginde kalm1et1r. Bu eeritlerin arasinda yine ge9ilen
bolgelerin resimlerine yer verilmi~. Ancak bu sayfalarda 49b-6la obeginde bulunmayan SU yolu motifi . ile
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onceki ilg sayfanin 9ergeve dilzeninden farkli bir gergeve iginde bulunan tek bir yapi betimi var (Res.74).
89b-90a sayf alarinda ise gift sayfaya yayilmi§ olarak "Dergilzin" kasabas1n1 gorilyoruz (Res.75). Zengin
bitkisel o~elerin yer ald1~1 bu kompozisyon da dikdortgen §emaya uygun olarak dilzenlenmi§. Kasabanin iginde
kivrilarak, kollara ayrilarak akan su yollari, kesintisiz iki sayfada da slirliyor.
19.BolUm (90b-98b)

16 saJfalik metin bolilmil. Ancak bu uzun yazili bolUmUn arasinda bir sayfada (91b) resimlere yer verilmi§tir (Res.76). Bu kompozisyonda Ustte, ortada ve
altta olmak Uzere tig yerle§imin resimlemni~ oldugunu
gorilyoruz. Kivrilarak akan su yolu burada da yerle§imleri anlamlaridiriyor. Pekiyi neden bu kadar uzun metin
k1sm1n1n arasinda tek sayfa resme yer verilmi~tir?
Sorun, bir onceki sayfanin (9la) son satirlarina bak1ld1g1nda gozlililyor. Bu sayfada metin ~oyle bitiyor:
"Zikrolan Dergezin'den Tebriz'e ve Tebriz'den
Ahlat'a varinca vaki olan menazil bunlardur
ki (ber-kenar sebt olinub) zikrolinur." (10)
Bu tek sayf ada tig yerleeirni gosteren Nasuh, ozet
bir anlatima gitmi~tir. Burada anlatilmak istenen yolun uzunlugu gok fazladir. Bu nedenle sozti gegen
menzilleri metnin arasina almie, bir anlamda onlari
11
slirekliligi" olan oteki resim obeklerinden ay1rm1et1r. (ll)
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Bu bolUrn de artik all.§1.ldigi gibi soldaki sayfadan
ba§liyor ve sayf anin yarisi metne yarisi resme ayrilmi§ durumda (Res.77). Daha sonra gelen gift sayfada
(99b-100a) ince EJeritler halinde birbirine dolanan stilize dag dekorunu buluyoruz (Res.78). Sagdaki sayfada
bir su yolu bu dekorun arasindan kivrilarak akiyor.
Soldaki sayf ada ise yuvarlak bir sur igin.e alinmi§ olan
"Bitlis 11 kentini gortiyoruz. Su yolu, daglarin ve yapi...;
larin arasinda kesik kesik de olsa kendini gosteriyor.
Daha sonra gelen sayfalarda da (lOOb-lOla) ayni
fantastik dag dekoru gorUlilyor (Res.79). Ancak burada
sagdaki ve soldaki sayfalar ayn1 ~emay1 gosteriyor:
Daglarin arasindan kivrilarak akan su yolu ve tizerindeki koprtiler. Bu kompozisyonda her sayfa yukaridan af}agiya "okunuyor" ve soldaki sayfa sagdakinin altina eklendiginde bir "silreklilik 11 gtindeme geliyor.
10lb-102a kompozisyonu da ilging bir dtizenlemeyi
gozler onilne seriyor (Res.80). Sa,g da bir dag1n etekle. rinden gikan ve birbirine paralel akan Ug su yolu gorilyoruz. Bunlardan ancak alttaki, soldaki sayfada sUrtiyor. Solda, klasik dikdortgen Anadolu kenti ~emasi
iginde 11 Diyarbakir"i gorUyoruz.
21.Bolilm (102b-10Jb)

Ug

sayfalik yaz1l1 boltim.

22.Bolilm (l04a-106a)
Boltim yine soldaki sayfadan ba§lliyor, yine sayfanin yarisi metne. yarisi, resme ayrilml.§1 durumda. Resim-
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104b-105a'da stilize bitki, ~igek motiflerinin yaninda "riierc-i Dlib:i.k"ta bilyUk bir killliye betimiyle kar§J.la~iyoruz (Res.82). Su yollari iki sayfada da kivrilarak akiyor. Ancak aralarinda herhangi bir baglantiya
rastlamiyoruz. Ne var ki bu bir dtizensizlik degil.
QUnkil son sayfalara bakt1g1mizda, sanat~inin Qift sayfalardan sagdakinde salt doga gorlinilmleri ve su yollari'na yer verirken soldakinde ise kent ve yapi betimlerini sundugunu gortiyoruz (Res.78, 80, 82).
l05b-106a 1 da "Halep" kentini gortiyoruz (Res.83).
Dikdortgen surlu kisim sa~ sayfada, kivrilarak akan
su yolu'nun da bulundugu, yapilarin daha serbest yerle§tirildigi kisim sol sayfada yer aliyor.
23.Bolilm (106b-107a)
Kar~ilikli

iki sayfada wetin boltimil.

24.Boltim (107b-109b)
Artik yolculugumuzun sonuna geliyoruz. Bu son bolilm, bitki, gigek ve ttirlil hayvanlarla zenginle§tirilmi§, adeta cennetten bir ko~e k1l1nm1E,;i "Avam Golil"
resmi ile ba§liyor (Res.84). Golden c;ili:an su yolu kivrilarak akiyor. Ancak su yolu artik hayli dogal kil:i,nDlJ.f}, dogadaki gergek yerine oturtulmu1,?. Neler yok ki
bu resimde: Golde ylizen ordekler ve kazlar~ derede
("kurgusal" dilnyadan ayr1l1p dogaya donUldilgti igin
boyle adland1r1yorum) avl,anan hayvanlar, hatta yilzen
baliklar, hepsinin tepesinde de U¥UE,;ian ku~lar ••• Bu
kompozisyonla dogaya donen sanat~i, ilging bir a.yrin-
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tiya daha yer verir: Derenin Uzerindeki koprUyil belirten yer adi gergevesinde "Asi Suyu KoprUsil 0 yaza.r. Doge.ya dondil ya, artik suyun ad1n1 koymaktan c;ekinmez. QilnkU artik o su yolu degildir, belli bir
bolgede yer alan, bilinen, ger9eklik dUzlemine ait
bir akarsudur.
Ancak bir sonraki sayf a.da yine daglarin arasindan
kivrilarak aka.n su yolu motifine doneriz.(Res.85).
Ote yandan dilzen de degi§mietir. Kalan sayfalar tek
sayfa dilzeni iginde ele al1nm1fil ve s1ras1yla. 11 Adana. 11
(Res.86), 11 Seyitgazi 11 (Res.87) ve "Eski§ehir" (Res.
88) betimlerine yer verilmi§tir. Bu ilg resimde de
kivrilarak akan ve yerle§imleri anla.mlandira.n su yol~' na
rastliyoruz. Ayrica, Adana'dan sonra Kenya
civarinda. gidilen yoldan donilldUgtinden, Seyitgazi 1 ye
kadar ba§ka bir yerle§ime yer verilmez. Son derece
serbest ve ayr1nt1l1 gal1§J.lm1§ "Seyitgazi" ve
"Eski§ehir" resimleriyle Beyan-1 Menazil son bulur.
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C) RESIM DiL:tN:t OLU~TURAN OGELER
1. Baglant1 Motifleri

Beyan-1 Men§.zil'i "okudugumuzda" yazmanin tipki
bir film §eridi gibi arka arkaya gelmi§ resimlerden
olu§tugunu gordtik. Bu baglamda, ustaca kurgulanmi§
bir dtizen kar§imiza cikiyor. Nasuh sayfalar1 birbirine bagliyor; bunu yaparken de kimi zamcµi QOk aQJ.k,
kimi zaman da ancak genel bir degerlendirme iQinde
anlam1n1 bulan baglanti motifleri kullaniyor. Bu motifler dar anlamda bir sayfadaki yerle§imleri birbirine baglarken, geni§ anlamda sayfalar arasinda da
baglanti kuruyorlar. Bunun sonucu olarak, baglanti
motifleri dinamik bir i§lev kazaniyorlar. Qtinkti yazinanin temel ozelligi olan "hareket ve sUreklilik",
baglanti motiflerinin izlenmesiyle, ba~ka bir deyisile
okunmasiyla olu§uyor. Nasuh sayfalari birbirine baglamak igin Ug motife yer vermi~tir. Bunlarin hepsi
dogal ogelerdir:
a) Su yollari:
Beyan-1 Men~zil'in resimli 130 sayfasinin 93 tanesinde c;e~itli bilytikltikte akarsularla karsiilaf}J.yoruz. (l 2 Ktigtik bir dereden bilyilk bir nehre kadar (zaten resimlerde akarsularih bilytiklilgti konusunda kesin bir ayrim belirmez) akarsularin hepsine su yolu ad1n1 verdik. Gerc;ekte bunlar birer
yoldur. Sayfalari birbirine baglar, kivrim yaparak
akar, kentlerin i9inden ge9er, Qevresinde dolanirlar. Simgesel bir nitelik ta~1d1klar1 kesindir.
Kimi yorelerde su yolu'nun gergekte hangi irmak
oldugu belki saptanabilir. Ancak rotas1n1
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belirlemeye olanak yoktur. QtinkU c;ogunun 11 yolu 11
kimi agilardan hayli fantastiktir. Daglarin Uzerinde kesi§enlere (Res.23), bir ip yumagi gibi
birbirine dolananlara (Res.16), kar§1l1kl1 sayfalarda simetrik bir bic;im alanlara (Res.67)rastlariz. Ancak fantastik ozelliklerin otesinde bir
hareket bildirmelerit "okuma yonti"nti belirtmeleri,
izleyiciyi "gottirmeleri" en onemli nitelikleridir.
Su yolu, 1'~atrakg1 Nasuh' un kare1l1kl1 iki sayfayi.
baglamak i9in en sik kullan~1g1 motiftir. Genellikle sagdaki sayf anin Ust ko§esinden ya da ortasindan Ql.kan bir SU yolu, 9e~itli kivrimlarla oteki
sayfaya ge9er (her zaman belli kivrimlarla akmasi
gerekmez, dUz bir gizgi halinde de olabilir) ve
gogunlukla soldaki sayfanin alt yar1s1ndan kompozisyonu terk ··eder. Do gal olarak, bu ana dtizenin
sayfalara gore -her sayfada farkli bir kent,
farkli bir cografi yapi oldugundan- ki.i9Uk degi~iklikler gostermesi ka91nilmezdir. Beyan-i Mena!11' deki SU yollarl. genellikle resim dtizlem~nde
yatay olarak yer alirlar. iki ornek di§inda: ,
47b-48a ve 67b-68a'da kentler. (Bagdat ve Hille)
iki sayfaya yay1lm1~ olarak resimlenmietir. Su
yollari ise (l3) tam iki sayfanin birle§tigi yerde, sayfa ytizeyine dik olarak yarisi .bir say'fada
yarisi oteki sayfada gosterilmietir (Res.J2~64).
b) Toprak yollar:
Nasuh, top'r ak yollar' l. yalnizca be~ 9ift say fa..;.
da kullanir. Ancak kullan1ld1klar1 yoreler, bu
ogenin SU yollar1n1n yerine baglantJ. motifi olarak dil§ilnilldilgilnil gosterir. Istanbul '.dan ba§layarak Anadolu da dahil olmak Uzere hi~bir sayfada
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da da bir stire devam eder. Toprak yollar'i ilk
kez Bagdat kentinde gorilyoruz (Res.J2). Sag ve
sol sayfada 9e~itli kivrimlar yapan toprak yollar, kompozisyonun tam ortasinda yer alan kopril.
ntin ayaklarinda birle§irler. Boylelikle, ancak
kopril yoluyla birbirlerine baglanirlar. Ote yandan c;ift sayfada kesintisiz olarak birbirine baglanan toprak yollar, kar§imiza ilk kez Kerbela'da
9ikar (Res.59). Ayni durum, Nece.f•te de soz konusudur (Res.61). Daha sonra tipki Bagdat•taki dil•
zene uygun olarak Hille'de de dikine akan su yolunun Uzerindeki koprU ara.ciligiyla baglanan toprak
yollar'i gorilrilz (Res.64). Qift sayfada birbirine
baglanan toprak yollar 1 1n son ornegini Beriz Hani
ve Berrani Kalesi'nin resimlendigi kompozisyonda
buluruz (Res.65) •

-

.Toprak yollar'in, yapitin dUzeni iginde yalniz
Bagdat-Hille-Necef-Kerbela dortgeninde kar~imiz.a
91kmas1 rastlanti degildir ku~kusuz. Nasuh bu yorelerde kendine (dolayisiyla izleyiciye de) rehber
olacak bir su yolu bulamaz. Bu · kurak c;ol ara.z isinde baglant1y1 toprak yollar'la saglayacaktir.
Onun i9in §imdiye kadar hi9 kullanmad1g1 bu ogeyi
alir, t1pk1 s~ yollari gibi kivrimlar gizdirii,
kentlerin iginden gegirir (bu durum, su yolunun
kivrimlarina oranla daha ger9ek9i, daha kabul edilebilir bir nitelik ta~ir).
c) Oteki cografi ogeler:

Nasuh su .Yollarinin ve toprak yollarin dieinda
kimi cografi ogeleri de ba6lant1 motifi olarak
kullanir. 9b-10a ve 17b-18a 1 da (Res.4-5, 11)
bir tepeyi, 25b-26a'da ise dUpedUz taninabilir
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2. Yapi Tipleri
Hemen belirtmek gerekir ki bu boliim bir "yapi tipoloj isi" olui~turmayi ama9lamiyor. Yalnizca yazmada
biri o.tekinden ayrilmayan, ister koy resimlerinde ister kent resimlerinde olsu.n, silrekli "anonim" bir
niteligi bulunan belli .yapilar konu al1n1yor. Burada
ama9, yalnizca Nasuh'un ·kentleri resimlerken nasil
hep belli bi9imlere, gostergelere bagli kald1g1n1 vurgulamak. Minyatiirlerdeki biitiin yapilarin tipolojisini olu~turmak, ku.§kusuz apayri bir gal1eman1n konusudur.
BUtiin resimlerde Nasuh'un yerle§imlerin dokusunu
olu§turacak yapilar i9in belli tipler kulland1g1n1 gorilyoruz. Hemen her resimli sayfada kar§imiza gikan yap1lar, oncelikle dinsel ve sivil olmak iizere iki ayri
diizeyde ele al1nmal1d1r:
a) Dinsel yapilar:
Beyan-1 Menazil'deki dinsel yapilar genellikle
gergege uygunluk gBz oniine alinarak resimlenmie•
tir. Cami ve tlirbeler ilk baki§ta dikkati 9ek$rler.
Sanat91n1n dinsel yapilara ozel bir onem,verdigi,
"bilinen" kimi ornekleri en ince ayr1nt1s1na kadar
betimledigi gori.iliir. GiintimUzde bile bir Sultan
Ahmet'in, bir SUleymaniye'nin, giderek bir tlskiidar/
Ayazma Camii'nin kent igin ne derece onemli siluet
ogeleri oldu,gu dU§ilnUlUrse, Na.suh'un, o donemin
kentlerinde carnilere ozel bir onem vermesi dogaldir. Kald1 ki 9ogu yapilar onemli kieilerin (Vezir-
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ederler.
Ancak Anadolu'da cami goktur. Bu ytizden Nasuh bUytik yapi1arin di§J.nda stilize bir tip geli~tirmek
zorunda kalm1et1r. Qok taninan, bilinen orneklerin
die1nda camileri iki tipe indirgeyen sanat~i, bunlar1 btittin yapit boyunca yineler. Kubbeli ya da
dtiz gat1l1, ancak tek minareli bu iki tip yap1, sti~ekli giri§ cephesinden gosterilir. Kap1 ve pencere d.Uzenleri ise ktigtik f arklara kar§in genelde degiemez (Qiz.4 a-b). Bu yap1lara bUyUk kentlerde de
rastl1yoruz. Tek mekanli carniler olarak adlandirabilecegimiz bu ornekler, hemen her yerle§imde kar§1m1za g1k1yor.
Tilrbe ve mezar an1tlar1nda da durum ayn1d1r. Ozel
onem gerektiren kimi yap1lar en ince ayr1nt1s1na
kadar betimlenmie, onun di~i.nda tistU kubbe ya. da
ktilahla kapl1 belli bir mezar an1t1 tipi uygulanm1§t1r. Kubbenin yarim yuvarlak ya da 11 sogan 11 kubbe olu§u, yoreye gore degi~dyor. Kimi yorelerde
lse "prizmatik 11 govdeli tUrbelerle kare1lae1yo.ruz
(Necef, Kufe, Hille).,
b) Sivil yapilar:
Nasuh'un mimari tiplemesi, kentin dokusunu olu§tUran sivil orneklerde daha kesin bir bigimde kar§imiza g1k1yor. Aslinda bu alanda 9ok zengin yapi
tilrleri ile karsi1la~1r1z. Saraylar iki yaninda kti· 1ah kapli kulelerin bulundugu yapilarla, konaklar
normal evlerden daha bUytik gok katli yap1larla,
harnamlar yan yana konulmusi kubbeli birimlerle dile
geliyor. ·Bu tipler, yazma boyunca az ya da gok de-
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mimarisi alaninda kesin, yapit boyunca silren bir
tipleme buluyoruz.
bl) Egimli, kiremit cat1l1 evler: Bu yap1larda genellikle ortada bir kapi, Ust katta ise iki pencere yer aliyor (Qiz.4c). Ancak bu kapi-pencere dilzeni, yap1n1n bilyilklilgtine gore degi§iyor. Ilgin9
olan, bu yapi tipinin salt birka~ yerde kullanilmasidir. Bu yapilar~a_n olur~an yerle§imleri salt
Istanbul, Gebze, Hereke, Izmit ve Iznik'te buluyoruz. Bu kentlerde ba§ka bir ev tipi bulunmuyor. Bu
tip, bi.iti.in yazmada yalniz Il1ca 1 da tek bir yapi
olarak (Res.9), Veys el-Karani'nin tilrbesinin bulundu~u yorede kilqilk bir kulilbe (Res.29), Dergilzin'de de btiytik bir dinsel kompleksin arkasinda bir
ev bi~iminde kar§1m1za qikiyor (Res.75). Kullanim
yogunlugu §Unu gosteriyor: Nasuh kent dokusu olu§turmak i9in bu tipi yalnizca Istanbul ve civar1nda
(Marmara bolgesi) kullaniyor. Anadolu'ya ~ik1ld1g1n
da, yukar1da sayilan istisnalar dl.§l.nda bu yapi tipi ile olu§turulmu~ bir yerle§ime ya da tek yapiya
rastlam1yoruz. (l 4
b2) DU~ 9at1l1 evler: Nasuh, yapit genelinde en
gok bu yap1 tipini kullaniyor (Qiz.4d). Pencere ve
kapi dilzeni genelde onceki gruba benziyor; burada .
da dilzenleme, yap1n1n bilyilklilgtine gore degieiyor.
Bu tip konutlari hemen her kentte (bir onceki
grupta sayd1klar1m1z1n di~inda) ve bolgede gortiyo~
ruz. Bu baglamda cografi bir ayrim soz konusu olmuyor.
bJ) Ilkel bir perspektifle iki cephesi birden
verilen evler: Bu gruptaki yap1lar1n da 9at1lar1
dtizdUr, ancak hafif bir yandan gosterme ile govde-
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lerinin iki cephesi birden verilmi§tir (Qiz.4e).
Bu tip yapilar yazmanin bUtlini.inde yok. Ancak belli sayfalarda yer aliyorlar: 27b-28a (Res.21),
6Ja (Res.59), 65a (Res.61), 66b (Res.6J), 67a
(Res.6J), 67b-68a (Res.64), 74b (Res.69), lOOa
(Res.78), 102a (Res.80), 105b-l06a (Res.SJ), 108b
(Res.86) ve 109a (Res.87).
Dagilima bak tigirn.izda Seyi tgazi, Diyarbakir, Hille,
------- ~_ebri_~ gibi birbirinden .oldukc;a uzak, farkli cografi bolgelerdeki kentlerle kar§J.la§iyoruz. Bilttin
bu kentlerde ev dokusunu aslinda (b2) grubundaki
ev:ler olu~turuyor. Bu gruptaki yapilar ise oteki·l erin arasinda, kimi zaman onlara bi ti§ik' olarak,
ancak hep az1nl1kta kalacak bi9imde yer aliyorlar.
Bu durumda, bu yapilarin anlamsal bir i~lev yUklenmelerinden ~ok sanatQ1n1n tekdUzeligi bozma, mimariye renk katma Qabasinin Urilnleri oldugu akla yakin geliyor.
b4) Ince uzun, kemerli ya da bolmeli yapilar:
Cepheleri payelerle birkac; bolUme ayr1lm1§, Ustleri genellikle dilz 9atil1 (ancak bl grubunda belirtilen yerlerde kiremit Qat1l1) bu yapilar tek tek,
ya da kar§ilikli yerle§tirilmi§ ikili grup halinde
yer aliyorlar (Qiz.4 f-g). Yapitin Anadolu bolUmUn~
de hemen her hatiri sayilir yerle~imde bu yap1larla
kar~ila~iyoruz. Bunlar bUyUk olasilikla kentlerin
qar~ilari. idiler ve karliJ1l1kl1 olarak da resimlenmelerinden a.nlae1lacag1 Uzere tipk1 Sultan .Ahmet
Arastasi gibi bir yolun iki yanina kurulmuelardi.
Tam burada, Nasuh'un ilging bir fantezisini belirt.mek gerekir: Yeni~ehir kasabasinda bu tilr bir yapi
vardir (Res.8). Biri izleyiciye ters gelecek bigimde kar~1l1kl1 61arak yerleetirilmi§ bu yap1n1n or-
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boyle bir durum soz konusu degildir. Nitekim,
Erz inc an' da ken tin ortas1ndan gegen su yolu ,· bu
ti..ir bir yapiya vard1g1nda hafif bir k1vr1m yaparak yap1n1n arkas1ndan dolan1r (Res.15). Tam yolunun Uzerinde oldugu halde, yap1lar1n arasindan gegmez. Bu da dogaldir, gilnkU bunlari birer
gar§1 olarak dil§Unilrsek aradan gegenin ku~kusuz
yol (klasik anl~mda!) olmasi gerekir. _(l5) Ancak
Nasuh Yenifilehir'de bu ilkeyi goz ardi eder, yapitta dah1:1 yilzlercesini bulabilecegimiz "fantezist" bir yakla~imla su yolunu gar§1n1n ortasindan ge~iriv~rir. (lG)

J. Resim DrUzleminde Yazilar
Beyan-i Menazil'in resimli sayfalarinda yazilarla
da kar§1lasi1yoruz. Bu yazilar metin - resim ilifi!kisinin bir ba~ka ve en dolays1:z. boyutunu gozler onUne
seriyor. Resim dilzlemi Uzerinde tilrlU bigimlerde yer
alan bu yazilar, ge~ilen menzillerin adlar1n1 veriyor. Yazmanin geneline bakt1g1m1zda bu yaz1lar1n dort
tUrde topland1g1n1 gortiyoruz;
"a" Tipi: Bunlar dogrudan resim dUzlemi Uzerinde yer
aliyorlar. Kimi zaman daglarin kimi zaman otlarin
Uzerine siyah boyayla yaz1lm1e durumdalar. Herhangi bir dilzenleri yok. Sanatg1 uygun gordU~U yerlere yazmi§ (Res.5, 6, 7, 8-11~ 58).
"b" Tipi: Kabaca oval formda diyebilecegimiz, silslemeli ger9eve igindeki yaz1lar (Qiz.5a). Bu tUr gergeve gift sayfaya yayilnu.§ biltiln bUyUk kentlerde
(Istanbul, Tebriz, Sultliniye, Bagdat, Hille) yer
aliyor (Res.l, 21, 24, 32, 64). Ayrica Bagdat'tan
sonraki bUtiln yerleeimlerin (istisnalar belirtil-

,·

- 90 mi§tir) bu tlir gergeve ile adland1r1ld1g1 gorlilliyor (Res.58-69, Res.74-88: Ancak Res.8l'de ko§elerde tiglar olmasina ragmen ana yapi dikdortgen,
Res.82'de ise orta bollimde, yine gevresinde tiglar olan bu kez yuvarlak gergeve bulunmaktadir).
"c" Tipi: Yalin dikdortgen gerc;eveye alinml.fil yer adlari (Qizim 5b). Uzellikle Nigde'den ba§layarak
Bagdat'a kadar (gift sayfaya yay1lm1§ bilylik kentler harig) yer adlar1 bu tilr gergeve ile veriliyor
(Res.12-20, Res.22-23, Res.25-Jl. Ancak Res.26'da
sagdaki sayfanin ortasinda "b" tipi gergeve bulunuyor).
"d" Tipi: Bu tipte ise yer adlari ince, uzun §erit1er
igindedir. Ancak "dl" olarak adl".lnd1racag1m1z alt
boltimde (Res • .34-57) ~eritler biitlintiyle yaziyla, dolu. "d2"deyse yazilar §eritlerin iginde ayrica kirmizi ile belirtilmi§ dikdortgende yer aliyor (Qiz.
5c; Res.71-73).
Yazmada resirn dlizlemi Uzerindeki btitUn yazilar, bu
dort tipte toplanir. Dogrudan resim dlizlemi Uzerine
yaz1ld1klar1nda herhangi bir dilzen olu§turulmami§, ancak 11 0 11 tipi kullan1ld1g1nda yukaridan a§agiya ayni
hizada olmalar1na ozen gosterilmi§, adeta dikine bir
gizgi yaratilmi§tir. "b" tipi gergeveler ise yalnizca
btiyilk kentlerde ve donU§te (Bagdat-Istanbul) kullan1lmi§t1r. "dl", su yolu motifinin bulunmad1g1, ba~ka
bir deyi~le 11 duragan" sayfalarda tercih edilmif}tir.
Bunda, dogal olarak ziyaret edilen kutsal makamlar1
belirten yaz1lar1n uzun olmasinin da payi vardir. Nitekim bu bollimde (Res.34-57) kimi zaman satir say1s1n1n sekize kadar g1kt1g1 gorillilr (Res.40),
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Beyan-i .Kenazil'in klasikle§mi§, geleneksel yorumlarinda s;u sozlere sik sik rastlanir: "Kimi bilyilk
kentler de kar§ilikli iki sayfada gosterilmis;tir. 11
Bu agiklama yanli§ degildir, ancak hayli eksiktir.
Salt btiytik kentler kar~1l1kl1 9ift sayfa dUzeni i9inde yer almaz. Yap1t1n hemen hemen biltiln kompozisyonlari bu mantikla kurulmu;;>tu!:· BUttin sayfalarda yer
alan baglanti motifleri yoluyla iz1eyici okuma yonilnii
de bulur. "Hareket" gift sayfa dilzeninde baglanti motiflerinin okunmasiyla elde edilir.
Nasuh 1 un bu yap1t1, tipki gilnilmUztin turist rehberleri gi bi bir "Ya_k indogu Rehberi" olarak tasarlad1g1
kesindir (Dogal olarak Osmanli tarihinin qnemli bir
kesitinin ve Sultan'in seferinin bu yolla kal1c1la§t1r1lmas1 da ama9lardan biriydi). Ancak, yap1ttaki betimler turist rehberlerindeki ·gibi arka arkaya siralanmisi bir·e r 11 kartpostal 11 de.g ildir. Yapit, sayfalar
9evrildik9e ilerleyen, insana yeni yerler 11 gosteren 11
bir film lieridine benzer. Yap1t1n resim dUzeninde stirekli bir hareket motifinin varl1g1na tanik oluruz.(l7)
Dereler ve yollar, bir okuma ionil verecek bi~imde
kar~1l1kl1 iki sayfada da stirer. Sanat91, pekala, her
sayfay1 kendi ba~ina bir btittin olarak ele alabilir,
dere ve yollari her sayfanin kendi iginde sonlanacak~
en az1ndan oteki sayfaya baglanmayacak bir bigimde resimleye bilirdi. Ancak o zaman, yap1t1n ozUndeki ~
keti veremezdi.
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dtizenlerken de ozgtin bir mantikla gali~ir. Sayfa gevirme (metin okuma) yoniine koi;iut olarak, su yal~
sagdaki sayfanin list kismindan ba§lar,,soldaki sayfanin (ender orneklerde de sagdaki sayfanin) alt kismi.ridan kornpozisyondan gikar. Yani bUttin su yollari,
gift sayfada kare1l1kl1 baglant1l1 olsun olmas1n, .sag
list k~~eden sol alt koeeye do~ru akarlar. Bu dogrultunun yilkselen bir etki yaratacagi, aksinin ise algalma
etkisi verecegi konusu ara§tirilmi§tir (lS) (Qiz.6).·
Bati resmi, algalma ve ytikselme etkisi veren bu diyagonalleri igeren yapitlarla doludur ("Qarmiha Gerilme"
ve "Qarmih,tan :tndirilme" sahneleri hemen akla gelen
orneklerdir). Ancak bu soyledigimiz soldan saga okumalar igin gegerlidir. Durum eski yazida, sagdan sola
okundugu igin tam tersine doner. Dolayisiyla, Nasuh'un
su yoli~r1 da okuma yonil dikkate al1n1rsa (sayfayi
gevirme yonti), sagdan sola dogru akan, oteki sayfaya
"giden" birer rehber olurlar.
Yazmada birka9 btiytik kent cift sayfaya yay1l1yor.
Bunun di§inda pek gok yerle§im bir sayfada, giderek
·bir sayfada birkag yerle~im bulunabiliyor (ancak dogal olarak, bu, gift sayfa dUzeninin sUrmedigi anla~
mina gelriliyor). Bu ttir kentlerin ortak ozellikleri ise
dikdortgen bir §ema sunmalaridir. Bu durum, Anadolu'da
daha yaygindir. Ancak bu dikdortgen eemanin iginde
kenti belirleyen, zihnimizde imgesini.yaratan gostergelerin d1~1nda pek fa~la stislemeci ogeye rastlanrnaz.
Ahadolu'daki kent betimlerinde sur igi I sur dJ.§1
ili§kisi yoktur. Dikdortgen sur, en fazla bir su yolu
ile ilieki igindedir.
Dikdortgen surlar1n gevreledigi kentlerde genellikle yatay I dikey kare1tl1g1na dayali bir dUzenlemeye
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bilylik yapilarin govdeleri ve cami minareleri, yataylari revakli ve payeli oldugu anla§J.lan uzun yapilar
ve kimi zaman da bir gizgi halindeki birkag ev olu§turur. Ozellikle Anadolu'da resim dilzlemine gapraz
konulmue hemen hig bir ogeye rastlanmaz. Bu durum,
onemli bir 11 yap1sal 11 niteligi gozler onilne seriyor:
Sanat91 yilzde yilz gergege uygunluktan (zaten boyle
bir §9Y olabilir mi?) gok, resimlenen kentin (daha
onceden bilenler igin bellekteki "imgesini" 9agr1§t1rmaya, bilmeyenler igin ana hatlariyla tanitmaya
yonelik olarak) bazi yap1lar1n1n gortintilsel gostergelerini kullai:1arak temel bir geometrik form yaratiyor.
Matrak91 ~ordilklerini degil, gordtiklerinin kavramlar1n·1 ( gonderge) resme gec;iriyor. Bu yilzden
resimlerinde bUtiln ayr1nt1lar silinerek en onemli
formlar kaliyor ve bunlar (gostergeler), geometrik motifler haline sokularak, hal1 desenleri
gibi, derinligi olmayan bir ylizeye aktariliyor. 11 (19)
11

Ozellikle Anadolu'daki sivil yapilar, dinsel ve
onemli bazi yap1lara oranla daha yalin, dahu stilize
bir bic;imde verilmi§tir. <2o) Asl1nda c;e~itli tipteki sivil yapilarin sur igine yerle§tirili§i de bigimsel bir kaygi ic;erir. Nasuh cami, medrese, saray gibi onemli yap1lar1 cepheden resimliyor, kalan alana
da sivil ornekleri bigimsel yapiyi (dikdortgen, ender
alarak da kare) bozmayacak bir dUzenle yerle§tiriyor,
bir anlamda boeluk dolduruyor. Ote yandan, bir kent
i9in yaptigi Ug-be~ evle, kentin sivil dokusunu "gosteriyor", sur igindeki alan1 anlamlandiriyor.
Anadolu d1~1nda daha az kesin ve dlizenli bir yap1
buluruz. ( 2l) Kentlerin dikdortgen eemasi Anadolu'daki kadar kesin degildir. <;Unkil surlar di.izenli ve kesin degildir. Ote yandan, Anadolu dl.§l.nda silslemeci
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ogelerle sUslemeci ogeler hemen hemen ayni dilzeydedir .
.Ancak yine de kimi yerlerde dikdortgen §emaya sadik
kalir Nasuh ••• Kerbela resminde (Res.59) bir sur duvari bulunmamasina ragmen yerle§imi "hayali" bir dikdortgenin igine oturtur.
Ma trakgi Nasuh Beyan-1 I\~enazil' i resim~erken kurgusal bir mantikla hareket etmi§tir. Hem de iki dUzlemde: Birincisi tek tek yapilarin resimleni§ dUzlemi,
ikincisi de yapittaki resimli sayfalarin dUzenleniS!idir. Nasuh yap1lar1 resimlerken, yeri geldiginde onlari mimari ogelerine ayirmakta bir sakinca gormez.
"Istanbul" resminde Ug avlulu Topkapi Sarayi'nin ilk
iki avlusunu arka arkaya resirulerken UgUncU avluyu bu
ikisinin UstUne gelecek bigimde yerle§tirebilir (Res.3).
Ote yandan kimi yapilari resimlemek igin "farkli
bakif} ag1lar1 11 n1 bir araya getirebilir (ayni durum
kimi kentlerin betimlerinde de gegerlidir). <22 )
imam-1 Hilseyn ve imam Ali'yi gosteren resimler (Res.
59, 61), bu konuda tipik birer ornektir. Dikdortgen
bir ya pi igindeki bu kutsal rnakam1·a r, gok f arkli baki§ ag1lar1n1n bir araya getirilmesiyle betimlenmii].tir. Avludaki ti.irbeleri cepheden gortirilz. Dort yanda
yer alan revaklar da cepheden gosterilmietir. ~ncak
butilar belli bir dikdortgen yapi iginde resim dUzlemine oturtuldugunda, ortaya adeta 11 a91ll1ll.f}" bir gorUntU 91kar. Bu dururnda gok ilging sahnelere tanik
oluruz: Ornegin alt tarafta kalan revak kap1s1, revaklar sayfada 11 yat1rilarak ag1ld1g1ndan" ters Qlarak gorlinlir. Ancak toprakyollar yine de bu kapiya
ula~ir ve ba~ a~agi duran kapinin eteklerinde (yani
Ust kisminda) sonlanir. Bir baf}ka ilging gori.intilyti
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olu§turur. Dikdortgen yapiya kesinlikle sadik kal1nd1gl.ndan ko§eler "bo§" kalir. Bu nedenle, koeelerde geeitli sUs motiflerine yer verilmietir.
BakJ.§ ag1s1 sorunu, aslinda pek gok minyatilrlti
yazma igin gegerlidir. Kimi minyattirler igin sik sik
kullan1lan "ku§ bak1e1" tan1m1, bizce burada pek uygun dilemtiyor. Bu tanima gore bU tun revakl.arin ga t1lar1n1n ve dolay1s1yla ilstlerindeki kubbelerin tam
yuvarlak olarak, tepeden gorilnmesi gerekirdi. Kan1m1zca "gogulcu bakie dtizeni" ttirilnden bir tanim, bu
durumdaki resimler igin daha gegerli olabilir. Qtinkli
bir yap1n1n farkli agilardan 11 al1nan" gorlintUleri,
resim dilzlemi Uzerinde bir araya getirilmekte, kurgulanmaktadir.
Nasuh'un yap1t genelindeki kurgusu ise btitUnctil
bir nitelik ta§1d1g1ndan gok daha goz kamaet1r1c1d1r.
Yazman1n ilk sayfas1ndan baelayarak sayfalarin gevrilmesiyle degi§en gortintillerin olu§turdugu bir
slireklilik iginde yaear1z. Qe§itli baglant1 motifleri
sayfalar arasinda gegi~i saglar, boylelikle yapit
bizi bir yerlere "gotlirtir". Varilan yer Bagdat'tir.
Bu durum, Bagdat betiminin yaz1l1 sayfalar a.r asindaki
tek resimsel oge olarak b1rak1lmas1yla da vurgulanmietir. Ordu burada k1§lad1g1 sUre icinde ge§itli
yerler gezilmi§tir. Bunlari ise 49b-61a sayfalarinda
gok farkl1 bir "yap1 11 i9inde gorlirilz (Res • .34-57). _
Bu sayfalarda yaz1l1 eeritlerle ayr1lm1f:i! alanlar i9inde tek yapi resirnleri yer alir. Herhangi bir baglanti
motifine ya da okuma yonU veren ogeye rastlanmaz. DonU~ sayfalar1nda ise (6lb'den itibaren) ba~lant1 mo~
tifleriyle saglanan silrekliligin yeniden ba§lad1g1na
tanik oluruz.
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stirekliligi veren bir resim dili iginde dU~ilnilr. Adeta bir "sinema dili"ne donti§tilrlir minyattirU ••• Oysa
Bagdat'a gelindiginde durulur ve kutsal makamlar gezilir. ~imdi farkl1 bir "dile 11 gereksinme vardir. Artik baglanti motiflerini ve silreklilik bildiren higbir ogeyi kullanmaz. Bagdat'ta kJ.§lUnm1~t1r ve bu durum da son derece duragan bir olaydir. Pekiyi kutsal
makamlari, tUrbeleri nasil verecektir? Yazmanin ba§indan beri sUren yap1y1 degi§tirir, yaz1l1 §eritler aras1nda tek tek yap1lar1 resimler. Adeta "fotograflarin1"
geker. Qtinkil §imdi stireklilik degil, duraganlik gUndemdedir. Istanbul' a donil§ ba§layinca da yeniden eski,
silreklilik bildiren dUzene donillilr. Bu durum, Nasuh'un
yap1t1n1n resimleme mant1g1 a91s1ndan ne denli ozgtin
bir konumu oldugunu gosterir.

Anlatim Dilzlemleri
Beyan-1 Il~enazil 'in kurgusal bir mantikla olw~tu
rulmufi! resim dilini goztirnledigimizde ig ige ge9erek
genel yap1y1 veren farkli dilzlemlerle kar§1lai,;i1yoruz~
Yazmadaki resimler belli, saptanmi~ anlamli ogelerden (bunlari 'dilbilimdeki "anlambirimler 11 e benzetebiliriz) olu§uyor. Gegilen bolgelerin cografi yap1s1n1
akarsular, daglar, aga91ar ve gigeklerden oluf}an
doBal gostert:ieler veriyor. Y!3rle~dmler ise yapi ve· yapi bile~enlerinden olu§an yapay gostergeler ile dile
geliyor. Gegilen bolgelerin ve yerle§imlerin adlar1
ise yazinsal g~stergelerle veriliyor. Bu g~stergeler
ise belli bir dlizlemi olu§turuyor. Ig ige gegen dilzlemler ise yazmanin resimli sayfalar1n1 veriyor.
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gostergeler aQisindan U9 kategoride toplaniyor. Dogal
dilzlemde resimlenen bolgenin cografi yap1s1n1 gorUyoruz. Yapay dilzlem, yerle§imlerin betimlerinde dile
geliyor. KUltUrel dilzlemde ise gergeveler iQindeki
yer adlarini saptiyoruz. ·
Dogal dtizlemdeki gostergeler, Nasuh'un belli fantezileri d1~1nda,C 2 .3) taninabilir, saptanm1~ birimlerdir. Do~al nitelikleriyle gergeklik dUzeyine gondermede bulunurlar. Yapay dilzlemi olu@turan gostergeler de a~agi yukari ayn1 niteliktedir, ancak Nasuh'un
olw} turdugu bir tipleme · ile dile gelirler (Bkz. "Yapi
Tipleri" bol.). tlstelik bu gostergelerin bir araya
getirili~i kure:usal. bir mantikla oldugu i9in yapay
dUzlem, bir anlamda yoruma ac;ik nitelik ta§ir. Killtilrel dlizlemde ise tarihsel bir boyut buluruz. Bu dilzlemin ozelligi, sanat91 olarak Nasuh'u a§arak tarihsel
bir silreg iginde olu~mue olmas1d1r. Yer adlari, gondermede bulunduklari kentlere bagli. olarak, Bizans'tan
Selguklu'ya, Selguklu'dan Osmanl1 1 ya ulaf}an bir gizgi
iginde belirlenmifi!tir. Anado1u'daki tarihsel, killtilrel
yap1y1 veren bu dUzlem, uzamsal nitelikli oteki dilzlemlerin aksine, zamansal bir nitelik ta§ir.
Resmi de bir tilr dil olarak kabul ederek bir ba~ka
bi9imde agiklarsak, agag I dag I akarsu ya da ev I cami/
tilrbe birimleri Dizisel Ba~b.n ti' yi, cografi ogeler / '
yapi tipleri I yer adlarindan olu§an biltUn ise Dizimsel
Bag1rtt1 1 y1 verir (Bkz.s.15). Ba~ka bir deyi§le, di~
zimsel bag1nt1 sayfan1n bUtUn yap1s1n1 olu§turur.
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Gosterge

Gonderge

Dtizlem

Ake.rsular,
daglar,
aga9lar,
gigekler

Cograf i
Ya pi

Do gal

Boyut

;

Uzamsal
Evler,
cami.ler,
tUrbeler,
gar~ilar

Yerlef:;;Jimler,
kentler
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(insan yapisi)
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Yaz1lar
(gergeveli I
gergevesiz)

Yer adlari

KUltUrel

Beyan-1 Ii.enazil' in Resimsel Yapisi
"Anlatim DUzlemleri"

Zamansal
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(1) Nasuhli' s Silahi (Tu:a trak91) : Beyan-1 Menazil-i
Sefer-i Irake n-i Sultan Stile man Han (Haz.
H.G.Yur aydin , T.T.K. Yay., Ankara, 1976,
s.218-219.
(2) Yorumu igin bkz.

s.96~

(3) "Resirnleme Tu:ant1g1 11 bolilmtinde ayr1nt1s1yla ele

alacagimiz bu konu, aslinda btitiln minyattir sanatini ilgilendiren onemli bir sorunu olu§!tu-.
ruyor. Bat1l1 sanat91n1n "perspektif", "rakursi"
gibi yontemlerini kullanmayan Osmanli minyatUrcUsU, gok farkli bir 11 ba§vuru dizgesine" sahiptir. Bu ytizden bir minyattirde perspektif dogruluk aramak, resimlenen nesnelerin birbirleriyle.
dogru (di~ dilnyadaki) ili§kilerini saptamaya 9al1~mak, her zaman ba§larili sonug vermeyebiliyor.

(4) Tan1m1 ve ic;erdigi anlam igin bkz. s.82.
(5) Kalem alfib ele Ustad-1 hatir
Yine bir resm-i zl.ba k1ld1 zahir
Bu resmi cem'iden menzil be-menzil
De di adina Tu:ecmu' -i Menazil
Nice menzil-1 cihan-d1de Skender
Eger derse beli dirdi mukarrer
Bu resmi gilnkU bUnyad etdi Ustad
Menazil ismini itmek gerek yld
NasuhU's-Silahl. (Matrak91): a.g.y., s.223.
( 6) Bk.z. l 7a (Konya), l8a (Nigde), 18b (Kayseri) .'

20a (Sivas), 23b (Erzurum), 25b
( Sahan Kal' a), 38b (Hemedaii).

(Erci~),

36b

(7) Ayni durum, surlari yari yikik olanSultaniye
igin de gegerlidir. Bu, kente belli bir noktadan bak1ld1g1 izlenimini veriyor. Oysa kentin
bilttin yapilari cepheden gosteriliyor.

- 100 (8) Bedenler kald1r1b eller du'aya

Kapular ag1z agdilar senaya
Irakdan gormege xahi uzandi
Uzatdi boyn1ni baru Un atdi
Qikub birbirinUn Ustine evler
Gozini dikmi~di yola manzar
(Sokak) dil§Ub onine gosterir yol
Buyurun ~oyle diyu Uzeredir kul
Nasuhil' s-Silahi (Matrakgi): a.g.y., s.241.

( 9) Bkz • s. 96.

(10) a.g.y., s.270.

(11) Ordunun gidi§ ve donil§ rotasi

izlendi~inde

bu ozetlemeniri. nedeni ortaya gikiyor (Qiz.7).
Qe§itli menzilleri ge~erek Bagdat'a varan ordu,
burada ki§ladiktan sonra geriye donUete farkli
bir rota izliyor. Ancak bu farkli rota, Dergilzin
kasabasina kadar sUrilyor. Bu noktadan Erci§'e
kadar olan geri donil§ rotasi, Bagdat'a gidilen
yolun ayn1d1r. Yani bu iki ~ent arasinda ordu,
gittigi yoldan geri doner. I§te bu nedenle,
Nasuh o hayli uzun mesafeyi yalnizca bu Ug yerle~ imi (gidi§te gosterilmemi~ olmalari onemlidir~) tek bir sayfada ozetleyerek k1saltm1~t1r.

(12) Yapitin 37 sayfasinda su yolu mottfi bulunmuyor:
1. 8b-9a (Istanbul). Ger~i istanbul'da "Halig"

de bir su yolu oluf.i!turmaktadir. Ancak bu kesin,
belli, ay1r1c1 ozelligi olan bir betimdir. O
ylizden yazmanin oteki sayfalarindaki, deyim yerindeyse anonim (biri otekinden farkli olmayan)
orneklerin ·d1e1nda kalir.
.
2. 49a-6la. Kutsal makamlari ve tUrbeleri goste~
ren ve dizgenin iginde farkli bir 11 yap1" sunan
sayfalar.
J. 62b-66a. Kurak bir arazinin resimlendigi bu
sayfalarda da su iolu motifine rastlanmaz. Cografi aQJ.dan gergege uyan bu durum kar~1s1nda,
Nasuh yine de bizi "rehbersiz" birakmaz!

(13) Burada su yolu tan1m1n1 dikkatli kullanmak gerek-

lidir. QUnkil Bagdat ve Hille' de kentin ortasindan akan.su (Dicle, Firat), bilinen, bUyilk orneklerdir (Istanbul'un "Halig"i gibi).
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( 14) Kiremi t 9a tinin Marmara bolg~sinde yog;un olarak
kullan1ld1g1 bilinir. Ancak Iznik ile ayni sayfada resimlenrnif,i! ola.n Yenifilehir kasabas1n1n sivil mimari dokusunu~ farkli ev tipi ile (dilz
9at1li) verilmesi, Iznik-Yeni§ehir yolunun kisal1g1 da goz ontine al1n1~sa, ba§ka bir a9iklamayi gerektiriyor. Qtinkti Iznik gibi Yenieehir
de .Marmara bolgesindedir. Sivi+ mimaride kire~i t gatil~ ev kullan1lmas1yla Istanbul, Gebze,
Izmit ve Iznik, yap1ttaki oteki yerle~imlerden
ayr1l1r. Nasuh burada hem cografi bir ayrim yapiyor hem de Imparatorlugun ba§kentini ve ba§lkente yakin ilg onemli merkezi, bu tilr bir gosterge ile 11 segkin" kiliyor.
(15) Belirtilen durumlard1~1nda, Nasuh 11 yol" motifine hig yer vermez. Yap1lar1 resimlemekle yetinir.
Ona gore yap1lar1n arasinda kalan yilzeyler, yapilar taraf indan belirlenmeleriyle dogal olarak
11
yol" niteligi kazanirlar.
(16) Nasuh bir yandan gegilen bolgeleri topografik
ozellikleriyle verirken, ote yandan adeta fantastik bir soylem geli~tirir. Kurgusal mant1g1
iginde uygun gordilgil ogeleri donil~time ugratir,
farkli §leyler 11 gOsteren 11 gostergelere dontil}tilrUr.
(17)

M.~ .. tp~iroglu: Islamda Resim, Il,;1 Bankasi Ktiltilr
Yay., Istanbul, 1973, s.132.

(18) M.Schapiro: "On Some Problems in the Semiotics

of Visual Art: Field and Vehicle

~n

Image-Signs",

Sign, Language, Culture (Ed.by A.J.Greimas v.d.),

The Hagua-Paris (Mouton), 1970, p.496.

(19) M.~.Ip§iroglu: a.g.y., s.131 (vurgu eklenmi§tir).·
(20) W.B.Denny: "A 16th Century Architectural Plan of
Istanbul 11 , Ars Orientalis, VIII, 1970, p.54.
(21) N.j.johnston: "The Urban World of Matraki Manuscript", Journal of !'fear Eastern Studies, july
1971, vol.JO, n.3 (Bkz. p.164, tablo 1).

,.,...

·~ t!.
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(22) :N.Atasoy I F.Qagman: Turkish rliniature Painting,
Istanbul, 1974, p.27; M.~.Ip§iroglu: a.g.y.,
s.132.

(23) Yukar1da da

beli~tti~imiz gibi (not 16), Nasuh
kimi resimsel o~elere fantastik bir bigimde yakla9maktan kaginrnaz. Hemen herkesin dikkatini
gektigi gibi daglari ge~itli hayvan govdelerine,
yerlerdeki kayalari hayvan baglarina doniletilrilr.
Dere ve yol kenarindaki ttgergek" hayvanlarla
birlikte bu betimler, yap1t1n (bitki ortilsilnil
saymazsak~ canlilar dUzlemini oluf}tt!rur. Tek
istisna, Istanbul resminde yer alir: Halig'teki
kay1klar1n iginde iki kiei, gok yalin ve stilize
olarak, kilrek gekerken gosterilmi~tir.
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V. BEYAN-I MENAZIL 1 I 11 ANLA1V1LANDIR1W\: 11
YA DA YAZMANIN 16. YiJZYILDAKI "UNIQUE 11 YER:i:

Geleneksel anlamda olmasa da bir tilr sonu~
sayilabilecek bu bolilmde, gozilmlerne s1ras1nda ortaya gikan iki onernli ozellik, kurgusal mantik ve sUreklilik ternel alinarak
11
anlam 11 boyutu Uzerinde durulacak.
Bu arada, yap1salc1 goztimlemenin temel ilkelerinden olan eesilrem yontemini degerlendirme a@amasinda oldugumuz igin, gok 11 anlam1i.n iki ornek ugruna goz ardi edecegiz. Bu
iki yapit da Nasuh'un yazmasiyla a~agi yukari ayn1 ytizyila ait. Biri Bati sanatindan,
oteki yine minyatilrden ••• Biri sanat91n1n
resimsel dtizenleme sorunlar1n1n evrenselligini, oteki minyatUr sanat:i..ndaki "dizge"
aray1§lar1n1n ilgingligini ortaya koyuyor.
Bu a91dan ikisi de Beyan-1 Menazil'inkine
ko§ut bir "dil" sunuyor.
Sonugta her ~ey, bu tUr bir yapiti 11 tasarlayan11 kisiinin evrenselligini gtindeme getiriyor.
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Beyan-1 Menazil'in "resim dili 11 ni ortaya g1karmay1 amaglayan bu gali§ma, sonugta yazmadaki temel
ozellikleri ve bunlarin getirdigi anlami konu alacaktir. Yazmtlnin resimleni§inde kullanilan kurgusal mantik, bunun sonucu olw~an sUreklilik ve bu nedenle
yapitin minyatilr sanat1 igindeki nunique" yeri •••
i§te Beyan-i Menazil'i "anlaml1 11 kile.n, bazi oteki
yazmalardan ayiran ozellikler bunlardir.
Bir sanat yapiti igin kullanilan kur5usal mantik
deyi~ii, eninde sonunda sana tin temel sorunlarina
gondermede bulunur. Sanatgi yap1t1n1 Uretirken belli
bir gergeklik dUzlemine bagli kalsa da (ayrica bunun
her zaman gerek kO§Ul olmad1g1 bilinir!) 11 se9meci 11
ve 11 kurgusal" davranabilir. Yap1t1n1 olul_?turan ogeleri, kulland1g1 malzeme ic;inde bir mantik, tutarl1 bir
dil9Unce tiilzleminde bir araya getirir. Bu durum, entelektUel dUzeyi ytiksek Bat1l1 bir sanatgidan (ornegin Velazquez), sanat I zanaat ayr1m1n1n kesin belirlenemedigi toplumlardaki Ureticiye (ornegin Nasuh)
degin boyledir.
Eisenstein "kurgunun onemi 11 ni belirttigi dev yapiti Film Duyumu'nda resim sanatiyla ilgilenen herkesi
dU§Unmeye ~agiran bir ornek verir. El Greco'nun
Toledo'nun Gorilnil§il (Res.89) adli yap1t1n1 ele alan
kuramci, bu resimde gergekgi orant1lar1n, degi§tirildigini, kentin bir bolUmtiniln bir yonden gosterilmesine kar~1l1k, ba~ka bir bolilrnilnUn ttimUyle ters yonden
gosterildigini belirtir. Bu noktada El Greco'nun kendi sozlerine de yer yerir:
"Don Juan Tavera Hastanesi'ni bir rnaket bigimine sokrnak zorunda kal1n:m1§t1r; gilnkti hastane
yalnizca Visagra Kapis1 1 n1 gozden saklamakla
kalmiyor, ayrica kubbesi Llylesine ytikseliyor ki
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kente tUmtiyle egemen oluyordu. Boylece maket
olarak ele al1n1p yerine ta~ininca, yap1n1n
herhangi bir boltimilnden once on yUztinil gostermem gerektigini dil§ilndilm. 11 (1)
Bu mant1kla gali.§an sanat91y1 Eisenstein hakli
olarak film kurgusunun oncilleri arasina katar. Yap1 t1 da belgesel bir filme benzetir. Gergekten de
sanatg1 bu yapitta kur5usal bir mantikla hareket
etmi§tir. El Greco igin onemli olan, zih~nlerde anlamini bulacak olan "genel bir Toledo" imgesidir.
Onun igin hastanenin yerini degi~tirmekte, farkli
agidan resimlemekte higbir sakinca gormez. El Greco,
ayrica yap1t1n maket olarak ele al1nd1~1ndan soz
ediyor. Burada anlatilmak istenen, san1r1z ki
resimsel gosterge'dir. <;Unkil bir resimde gosterilen
her ~ey, bir ba~ka §eyi gosterir ve soyut sanat bir
yana b1rak1l1rsa, gosterge ile nesnesi arasinda
(gosteren I gosterilen) gorilntUsel bir ba~ vardir.
Sanatginin genel imgeyi (eksiksiz) kurabilmesi igin
Don juan Tavera Hastanesi'nin gostergesini kullanmasi gerekiyordu. Ancak yapi herhangi bir ev degildi, gok tan1n1r olmasi gerekiyordu. Dolayisiyla,
on yilztiniln resimlenmesi §Brtti. !§te kurgusal mantigin ozU de burada ya tar: Izleyicinin zihnindeki.. kavrami uyandiracak en tipik gosterge tercih edilir.
Bu nedenle de artik o yapinin yanindakilerle ili~ki
si, di§ dtinyadaki gibi degildir. O~eler arasi ilifi!kiler, her yap1t1n kendine ozgil olu§um mant1g1 ile
belirlenir.
El Greco'nun yapitinda dikkat geken bu durum,
Matrakgi Na~uh'un Beyln-1 Menlzil'i igin de -belki
gok daha ilging olarak- gegerlidir. Sanatgi kendi
kurgusal mantigiyla ordunun gegtigi menzilleri betimlerken stirekli belli gostergeleri kullanml.§' .b unlarin

- 106 baglant1lar1 yoluyla da ozgiln bir 11 dizge" yaratmi§ltl.r.
Bu nedenle kentlerin, kasabalarin dogal ve tarihi
topografyaya uygunluklari asil ko~rnl degildir. Kimi
yerlerde gergege uygunluk, dog~l olarak §aeirtici bir
dUzeye ula§abilir, ancak bunlar sinirli -ve anlam11isti.snalard1r. ".Istanbul", dogal ve tarihi topografyaya uygun betimlenmi§ olabilir, yapilarin hemen hepsini
taniyabilir ve adle.ndirabiliriz •. ( 2 ) Ni tekim, belgesel
agidan 11 :ts.tanbul" resmini ele alan (ali§m~lar, bu konuda sagl1kl1 sonu9lara varmi§tir. 3) Ancak yazmadaki
oteki yerle§imler igin boyle bir ara§tirmaya girmek,
gogu zaman yan1lt1c1 sonuglara gottirilr (Bu baglamda
"Iznik", "Konya" ve "Sivas" resimlerinin incelenmesi,
bir deneme olarak gali§mada yer almi§tir. Bkz.s. 41).
Gergekten de Beyan-1 Menazil'in kimi resimlerindeki
yapilari saptamaya (ad1n1 koymaya) yonelen gali§malar,
di§ dilnyadaki ilif}kileri (gergek topografyayi) temel
ald1klar1ndan, yap1lar1n konumu ve birbirleriyle ili§kilerini belirlemede her zaman baf}ariya ula§!amam1§lard1r. ( 4 )
QUnkil Na_suh' un ana amaci, bir yerlef}imin genel im-

gesini vermektir. Bunun iQin kendi belirledigi -ancak
yine de toplumsal bir anla§maya dayali (conventional)gostergelerle (5) gerek dogal gerekse killtilrel dUzlemin ogelerini kurgusal bir mantikla vermi§tir. Bu nedenle, ornegin .tznik'teki bir caminin yeri ve hangi
yapi oldugu o kadar onemli degildir. Bir ornek verirsek, bir cami gostergesinin surlarin igine oturtulmaai
yeterlidir (Ayrica kimi durumlarda yapi gostergeleri
simgesel bir nitelik kazanirlar. Her yerl~§imde bir
cami .-kiminde .hamam, kiminde gar§i, kiminde saray,
kiminde hepsi birden- vardir. ~yleyse, kentin herhangi bir yerine "belli 11 tipte bir cami gostergesinin
konmasi yeterlidir). Bu dururnda, iki boyutlu bir yil-
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saptanmasi, oteki yapilarla ili§kilendirilerek ger9ek
yerine oturtulmasi olanaksizdir. Bunun pek bir onemi
de yoktur. Onemli olan, dikdortgen surlari, golti ve
akarsuyu ile yapi.tin akJ.§J. iQinde yerini alan "Iznik
imgesi"dir.
Ikinci.temel ozellik ise resimsel dtizende silrekliligi saglayan bir hareket motifi'nin varl1g1d1r. Bu,
herhangi bir resimdeki hareketten ba§ka bir §eydir.
Hareketlilik, bir "yol rehberi" olmasi nedeniyle
Beyan-1 Menlzil'in daha ba§lJ.ginda vardir. Ancak burada soz konusu ettigimiz F.}ey, bilttin bunlarin di§inda,
yap1t1n dizgesi i9inde eklemlenme mant1g1n1n olui;turdugu harekettir. Onemli baglanti .motifleri olan su yollari ve toprak yollar, bu hareketliligi saglayan tipik
o~ele~dir. Ozellikle su yollari, salt izleyiciyi sayfadan sayfaya gotilrmekle kalmaz, ayn1 zamanda yazma
boyunca resim dtizleminde bilyilk bir hareketlilige neden
olurlar.
Bu n~denle Beyln-i Menlzil'i deyi~ yerindeyse bir
film izler gibi "izlemek" daha dogru olacaktir. Gorsel
bir hareketlilik i¥eren yazma, aslinda t1pk1 bi.r fi1mdeki gibi, birbiri ardina gelen sekanslardan olu.fiur.
J3u sekanslarin bir araya getirili~i ile de uzun bir
§erit elde ederiz. Araya giren yaz1l1 k1s1mlar1 ise
sessiz donemin ara yaz1lar1na, a91klay1c1 notlarina
benzetebiliriz. ( 6 ) Beyan-1 Menazil'deki hareketin tipki bir filmdeki gibi silrekli oldugu, ancak son sayfada
bittili, bu a91dan bak1ld1~1nda hemen fark edilir. (7)
Yoksa her sayfanin kendi i9inde hareketli bir "yap1"
sunuyor olmas1 onemli degildir. dnemli olan, biltiinti
olueturan ogelerin hareket olgusunu vermesi; bunun da
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yapitin haz1rlan1§ amac1n1 destekleyen anlamsal bir
boyut tae1mas1d1r. Padi§ahi ile Irak seferine gikan
Nasuh, bu onemli olay1 kal1c1laet1rmak istemi§ (ya da
boyle bir yazma haz1rlamas1 istenmie), yap1t1 bir
"rehber kitap" olarak tasarlami§tl.r. Bir film kamerasi, hig kw~ku yok ki Nasuh'un i§ini gok kolaylaet1r1rd1. Ancak o, bunun eksikligini pek duymadi. Ge9ilen menzillerin "fotograflar1n1" gekti, ( 9 ) baf}kente
donilnce kendi kurgusuyla baglanti motifle~ini de katarak yap1t1n1 olueturdu. (9)
"Film", "sinema" o giln ic;in bilinen §eyler degildi.
Ancak minyatilr sanatg1lar1n1n hareket olgusuna farkli
bigimlerde yaklaet1klar1n1 biliyoruz. Bu konuda bir
baeka yazma da, yapisal ozellikleri nedeniyle Beyan-1
Menlzil ile ~liekilendirilebilecek olan III.Murad
Surn§.mesi'dir (TSMK, H.1344). (lO) Senlikname Dilzeni
adll gal1~mas1nda Sezer Tansug §Oyle yazar:
Nakkae Osman bir gef}it dekor, gercege uygun birer
gostermelik sayabilecegimiz 03e1erle mekanin gat1s1n1 bir kere kurmuetur. Sonra torenin her aeamas1n1 bu ana dekor iginde ge~itlendire geeitlendire,
degietire ~e~ietire gostermeye, tasvir etmeye baelam1et1r. Ustte mimari dekorY, altta ise alana
hilnerini gostermeye gelen gruplarin ge~d tli dilzenler i9inde haeir ne~ir olduklari minyatilr yUzeyini
gortiyoruz. Bu dekoru bir tiyatro, daha dogrusu bir
kukla tiyatrosu dekoruna ya da l.§1.kli hayal perdesine benzetebiliriz. 11 (11) ·
11

Tansug ara1]tirmas1n1n "Di§ ve I<; BiltilnlUk" adli boltimiinde ise At Meydan1 1 nda birbiri ardina gelen bu betimlemelerin bir silreklilik yaratt1g1n1 soylerken
"Bunlar bi'r sinema eserinin stirekliligini and1r1yor 11
der·. ( 12) Gergekten de Surname bu a91dan ilging, ancak
"dizge" baglaminda Beyan-1 1v~en§.zil' den farkli bir yazmadir. Bu nedenle ikisi arasinda garp1c1 bir paralellik I kar~1tl1k ili§kisi kurulabilir.
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kamera) sabittir. Qysa Beyin-1 Men&zil'de bak1~ noktasi. hareketlidir. Ote yandan Surname' de dekor (resimlenen yer) sabittir, konu (sUnnet dilgilnilndeki eglenceler) hareketlidir. Sayfalari. gevirdikge kar~i.
miza ba~ka ba~ka gosteriler, torenler gikar (Res.
90-93). Burad~ hareket, farkli. gHsterilerin birbirini izleyen sayfalarda, ayni dekor iginde verilmesiyle sag1anmi~ tir. Oysa Beyan-1 nLenazil' de qekordur
hareketli olan ••• Konu ortada yokt~r (ordunun Bagdat'a
gidiei). (l3) Ancak biz biliriz ki farkli dekorlardan gegse de "ordu ayni ordudur". Degieen ve hareketliligi saglayan dekordur, Nasuh'un bu dekoru eklemleyieidir.
Beyan-1 Menazil'i inceleyenler sanatg1n1n stilizasyonundan, genie hayal gilcilnden, fantezist yakla~1m1n
dan s1k sik soz ederler. geeitli bitki ve gigeklerin
kimi sayf alardaki betimi yogun bir stilizasyon igerirken, sanatg1n1n engin hayal gUcil daglari ve tepeleri
bazen tUrlU ha.yvan bedenlerine donU§tUrUr. Bunlar, yapi tin en fantastik betimleri arasinda yer alirlar.
Bu baglamda Gabriel' in 1928'de yayimlanan makalesi,
kimi kUf}kU uyand1racak yargJ.lari i9erse de hal~ onem11 bir baevuru kaynag1d1r.
Ancak MatrakgiNasuh'un bu stilizasyonu ve fantezist yakla§l.ml., yine de "dizge" iginde ele alinmali,
bUttine anlam katan igsel ogeler olarak gorUlmelidir.
QUnkti Beyan-i Menazil "ba§l. ve sonu olan 11 , 11 oykU 11
an1atan tilrden bir yapittir. Bu nedenle, ornegin
11
Beyan-1 Tu~enazil' de gigek stilizasyonu" ya da "Beyan-i
·.Menazil •de fant·e zist yakla§imlar" tUri.inden gali:;imalar,
eger yap1t1n dizgesel yonU goz ardi edilip olu~turu
lursa, t1pk1 Gabriel'inki gibi 11 rnikroskobik" yaklS.f.i!l.ID-
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III.Murad Surnamesj
Baki~

Duragan

noktasi

Dekor

Beyan-1 MenQzil

Ko nu

'

Hareketli

Konu (oykU)

BakJ.§ noktasi

Dekor
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lar olarak kalacaktir. Nasuh, Kanuni'nin Irak seferini
bir kitapta · anlatml.§tir. Olayin ozil kisaca budur. Ancak bunu yaparken tipki bir romanci, bir ressam gibi
11 kendine ozgil" bir dilzen kurIDU§tur.
Yukarida sozil edilen ogeler de bu dtizen iginde anlam kazanan, belki · de
bu dtizene gergekten 11 :renk katan 11 motiflerdir. 11 Kendine
ozgil" deyi§i ozellikle vurgulanmaktadir. Qilnkil buradaki 11 yap111. (dizge) minyattir sanati ic;;inde farkli, bir
kerelik bir gorUntU sunar. Beyan-1 Tu!enazil'i "unique"
kilan, 16.ytizyil minyatUr dilnyasina yeni bir soluk
·. getiren -yazmanin sonraki ~al1~malar1 etkilemi§ .
·oldugu sik sik belirtilir- l4) ·yani da budur. T1pk1
Batida oldugu gibi, sanatg1 bir ' konu igin kendi resimsel mant1g1 (minyatilr sanati) iginde dilzenini kurmuf},
ortaya ancak b.iltilnde incelendiginde anlam kazanan bir
yapit g1karm1f}t1r. Nasuh bize, donemin resim mantigi
iginde Anadolu ve Ortadogu'nun nasil resimlenebilecegini gostermif}, konuya sonuna kadar sadik kalarak adeta
onu 11 figilril" k1lm1~t1r (Yapitta hie;; insan figilrti bulunmamasinin altinda da bu kavrayi§ yatar).
Yazmanin "unique" niteligi, Nasuh'un·oteki minyatilrlil yapitlariha bak1ld1g1nda daha agik bir bigimde
ortaya g1k1y6r~ Nasuh'un resimiediii ve yine bir seferi anlatan Silleymanname (Tarih-i Feth-i ~iklo§ ve
· Estergon ve .tstunibelgrad) ad.li yazma . ( TSMK, H.1608)
ile Tarih-i Sultan Bayezid (TSMK, R.1272) adli 11 .Mora
ve sair yerlerde Bayezid zaman1nda f eth olunan kalelerin tasvirlerinin bulundugu" yazmada Bey§.n;..i Menazil'
dekine benzer kurgusal bir mantik bulamiyoruz. Gerek
.36 minyatilr ic;eren SUleymanname, ge:i;-ekse 10 minyatilrlti Tarih-i Sultan Bayezid'de minyati.irler sayfalar arasinda tek tek, bagimsiz birer resim olarak yer alirlar. Resimler arasinda sUreklilik saglayacak herhangi
bir motife ya da alttan alta btitUn yapit boyunca sUren
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'

Anlatim

:t~erik

Bit;tim

Toz

insansiz manzaralar ve Qe~itli bilyilklilkte yerle§imler

Bir cografi bolg~nin topografyasin1n tan1mlanmas1

(Dogal diizlem)

(Kurgusal/Killtilre·
Dilzlem)

:tstanbul-Bagdat
arasi, ordunun
konaklad1g1 menziller

16.yUzyil sanatgis1 gozUyle, Irak
sef eri menzilleri
baglaminda, bir
"Ortadogu Atlas1 11

(Dogal dilzlem)

(KilltUrel dUzlem)
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bir baglanti ogesine rastlanmaz. Tarih-i Sultan Bayezid'deki minyatUrlerin ilslup aQ1s1ndan Beyan-1 Menazil'in resimleriyle olan benzerligi, sanatQ1lar1n1n
ayni oldugunu ortaya koymaktadir. (l5) Ancak bu yargi
resim tislubu ag1s1ndan gegerlidir. Sahip oldugu ozgUn
resim dili Beyan-1 Menazil'e (50 yil sonrasinin
III.Murad Surnamesi ile birlikte)Tilrk minyatilr sanati
i<;tinde "unique", ilk baki~ta goze 9arpan bir nitelik
kazand1rm1§t1r.
Ressam, hattat, matematik9i Nasuh ayni zamanda
"matrak 11 oyununun da yenilmez bir silah§_l:iril ( silahi)
oldugundan, "Ronesans'taki .gibi 9ag killtilrilnUn tUm
ogelerini ozilmlemif} bir l'uomo universale " olarak
degerlendirilmi§tir. (lG) Ancak pek 9ok dalda etkinlik gostermek, bir evrensel sanatci I yarat1c1 olarak
adland1r1lmak i9in yeterli degildir. Oysa Nasuh bu
tan1m1 fazlas1yla hak etmi§tir. Ne var ki salt pek
gok dalda etkinlik gosterdigi igin degil! Ona bu s1fat1 kazandiran asil sanatsal dlizeydeki yarat1c1l181dir. T1pk1 bir Batili sanatgi gibi -hem de onlarin
resim anlayi§li ve tekniginin btitUnUyle di~1ndayap1 t1n1 dizgele§tirmie, onu kurmu~ ve anlamland1rm1et1r. Kabaca adland1r1rsak bir "cografi atlas",
ancak derinlemesine bakarsak 11 iQ ili§kileri c;ozlimlenmi~, anlam1n1 resim dilinin kurulu~unda bulan"
bir
ba§yap1t ortaya 91karm1et1r. i~te onu l'uomo universale
kilan da yap1t1n1n bu entelekttiel, sanatsal yan1d1r.
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NOTLAR

(1) S.M.Ei~enstein: Film Duyumu (Qev.N.Ozon), Payel

Yay., Istanbul, 1984, s.96-97 (vurgu eklenmi§tir). Ayrica bkz.: L.Bronstein: El Greco, Harry
N.Abrams, New York (tarihsiz), s.104.

(2) W.B.Denny:

A Sixteenth Century Archite·ctural
Plan of Istanbul", Ars Orientalis, VIII, 1970,
p.49-63. Yazar Istanbul resminde bile kimi yap1lar1n birbirleriyle ili§!kilerinin ytizde ytiz
gerge~e uygun olmad1~1n1 belirtir.
11

(3) S.Eyice: "Arslanhane ve Qevresinin Arkeolojisi 11 ,
Istanbul Arkeoloji Milzeleri Y1ll1g1, 11-12,
Istanbul, 1964, s.2J-JJ; N.Atasoy: "The Documentary Value Of o·ttoman Miniatures"' Mansel I e
Arma~an, T.T.K. Yay., Ankar~, 1974, s~749-755;
F.Qagman: 0 Saray Nakkasihanesinin Yeri Uzerine
Dil~Unceler 11 , Sanat Tarihinde Do~udan Batiya,
Sandoz KUltilr Yay., Istanbul, 1 89, s.35-46.
(4)

Z!A~alay:

Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn
{I.U.E.F.Sanat Tarihi Kilrsilsil bitirme tezi),
Istanbu+, .. 1964-65; S .Eyice: 11 Sul taniye-~arapinar' a
Dair", I~U.E.F.Tarih Dergisi, sayi 20, Istanbul,
1965, s.1~7-139; 11 Konya 1 n1n Allieddin Tepesinde
Selguklu Oncesine Ait Bir Eser: Eflatun Mescidi 11 ,
:t.U.E.F.Sanat Tarihi Yilli"i, :i:v, 1970-71, s.
2 9-.302 ozellikle dipnot 25). Semavi Eyice,
11 Sultaniye-Karap1nar 1 a Dair 11 makalesinde "Bu minyattiri.in Konya ile Eregli arasindald araziden bir
koeey:i. ta.svir ettigi rnuhakkak olmakla beraber
neresi oldugunu tayin etmek zordur ( ••• ) ayrica
gevrede dag ve e.karsular yoktur 0 der. Bu tilr
gergek topografyay1 saptama gtigltikleri de asl1nda,
Nasuh'un dogal ogeleri fa.rkli ~eyler 11 anlatan 11
(ba~lant1 ve btitlinde sUreklilik) gostergelere ~o
nilfitilrdUgUniln bir kan1-t1<11r.

(5) Gostergelerin toplumsal kabul gormi.i~, bir anla§lmaya dayanmi§ olmasi temel ko~uldur.
( 6) Bu konude. bkz. : V. I. Pudovkin: Sinemanin

Temel
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Ilkeleri (Qev.N.Ozon), Bilgi Yay., Ankara, 1966,

s.58-62.

(7) Hareketin donil§ilme ugrad1g1, farkli bir anlam kazandigi 49a-6la bolilmilnlin durumu, yukarida a9iklanm1§t1.
( 8)

Bu fotograflar, dogal olarak bugilnkillere benzemiyor. Nasuh her yerle§limin tipik ogelerini aliyor,
"genel bir gorUntil" gergevesinde kendi olu§turdugu gostergeleri kullanarak bu fotograti adeta
"kuruyor".

(9) Nasuhil's-Silahi (Matrakgi): Beian-1 Menazil
s.41 (Yurdayd1n'1n ag1klay1c1 yaz1s1).

...

(10) Surname'nin dizgesel mant1g1 i9in a§agidaki a91k-

lama ilging veriler sunmaktad1r:
"Atmeydan1'n1n btitUnil aynen her sahnede tekrarlanir. Nakka~ Osman Atmeydan1'n1n bUtilnilnil gostermeyip k1s1mlar1n1 parga parga da gosterebilir,
veya bazen yalniz gosterileri de yapabilir ve bu
suretle tekrardan kaginabilirdi. Fakat Nakka~
Osman Atmeydani'nin dU.gUniln higbir sahnesinde eksik olmasina razi olamiyor ve yeknesaklik bahasi-na bile olsa ikiyUzden fazla tekrarliyor. Ayrica,
mekan, olaylari bir zaman akl.§1 i~inde gostermek
igin bir vasita oluyor. Kitaba ba an seyirci esasinda hi9bir degi~iklik yapilmadan tekrarlanan
mimari mekani, i9inden dUgUnU seyrettigi bir ger9eve olarak hissetmeye bal,illiyor." N.Atasoy:
Nakka~ Osman' in Eserleri ve Qsmanli lf.inya tilr
Sanatina Getirdigi Yenilikler, (.t.U.E.F.Yayimlanmamifi doktora tezi), Istanbul, 1962, s.64 (vurgu
eklenmi§tir).

(11) S.Tansug: Senlikname Di.izeni, De Yay., Istanbul,

1961, s.10 (vurgu eklenmi§tir). Sezer Tansug'un
minyatilr sanatina ozgUn bir · bakie a91s1 kazand1rd1g1 bu .onemli cal1§mas1, gerek terminoloji gerek
dizgesel yapi bakimindan "adi konmami§ bir Yap1salcil1k111n izlerini tafi!l.r. Yukaridaki alintida
vurgulanan tanim1a.ma, rahatlikla "gosterge"nin
bir a91klamas1 olarak kullanilabilir.
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(12)

S.Tan~ug: .a.g.y , s.21. Tansug burada Surname'nin
0
Eyilboglu/Ip§iroglu
tarafindan hazirlanan belgesel
filmine de deginir ve sinemasal a91dan elesitiriler getirir.

(13) Gergi kimi sayfalarda Otag-1 Hilmayun'un gevresinde birkag gadira rastlariz. Ancak onlar 11 konu
figtiril" olmaktan gok, 11 simgesel 11 nitelik ta§iyan
gostergelerdir.

(14)

W.Ata~oy/F.Qagman:

Turkish Miniature Painting,
istanbul, 1974. Yazarlar, Beygn-1 Menlzil 1 in bu
yolu (tarihsel olaylari saptama) agan ilk yapit
oldug~nu ve geg donem Osmanl1 minyattir sanat1na
bUyU1:c etkisi bulundugunu belirtirler (s.26-27).
M.~.Ipsiiroglu ise yap1t1n "minyatUr sanat1n1n
donmuf} kal1plar1n1 kird1g1n1 ve 16.yilzyil resim
sanatina 'Osmanli manzara ressaml1g1' diyebilecegimiz bir tilr katt1gin~ 11 soyler. Bkz.M.§.Ip~iroglu: Islamda Resim, .. I§ Bankasi Killtilr Ya~.,
Istanbul, 1973, s.lJO. Ote yandan bu tilr menazilnamelerin en geg o~neklerinden biri de
II.Mahmut tarafindan Iran' a elgi olarak gonderilen Abdillvahap Efendi'nin yanindaki Bozoklu
Osman ~akir'in, yolda konaklad1klar1 kent ve kasabalarin resimlerini yaptigi Sefaretname-i
Iran'dir(Fatih Millet Kit. Ali Emiri tar.kis.
n.822). Bkz.: G.Renda/T.Erol: Qagda§ TUrk Resim
Sanati Tarihi, cilt I, T~glat Yay., Istanbul
(tarihsiz), s.38-39.
·~atrakgi N~suh'un MinyatUrlti !ki
Yeni Eseri", Belleten, XXVIII, 110 (Nisan 1964),

(15) H.G.Yurdaydin:
s.2J3.

(16) M.And: 11 Bir Renaif!!sance .tnsani: Matrakg1 Nasuh",
Killtilr .ve Sanat, I~ Bankasi Killtilr Yay., say1 3,

1989, s.14-19.
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VI. OZET
Minyati.irlU bir yazmanin yapisalci yontemle ~ozi.im
lendigi bu araetirma, ku§kusuz alaninda ilk olmanin
getirdigi kimi gtigltikleri de i9eriyor. Ancak gerek
Beyan-i Men~zil'in hemen goze c;arpan ozgtin yap1s1,
gerekse Yapiaalcilik ve Gostergebilim terminolojisinin TUrk~ede tutarli bir dUzeye ula~mie olmasi, arai,;i ...
tirmanin' saglam bir temel e oturmasini saglamie tir.
Araetirmanin konusu, Tilrk minyati.ir sanat1n1n bu
ozgtin yazmas1n1n dizgesini, resim dilini c;oztimlemektir. Bu nedenle, zorunlu baevurular di~inda yazman1n
metin kismi ve Nasuh'un yaeami konu die1 tutulmuetur.
Sanatc1n1n.yaeam1n1 aydinlatmak ya da BeyAn-1 Men§zil'i
tarihsel verilerle yeniden uyazmak 11 , bu cal1siman1.n
kapsaminin d1e1ndad1r. Zaten bu konularda elimizdeki
verilere gore soylenebilecekler soylenmietir. Yine de
sonugta iki anlamli analoji yapilarak gerekli aydinlatma saglanmaya ~al1~1lm1et1r.
"Girie"te Yap1salc1l1k'1n her eeyden once bir
araf}tirma, <_iozUmleme yontemi oldugu Uzerinde durulmufi,
bu yontemin ilkeleri belirtilmietir. Yap1salc1 yontemde nesne kendi baeina ve kendi kendisi igin incelenir.
Nesne kendi ogeleri arasindaki bag1nt1lardan olu§!an bir
dizge olarak ele al1n1r. BtitUn bunlar ise eestiremli
bir yaklali!imla yap1l1r. Koken, gelieim, etkileeim gibi
artsilremsel sorunlar, ancak nesnenin eksiksiz bir gozUmlemesi yap1ld1ktan sonra, yine de dizgesel bir mantik iginde ele al1n1r.
"Qagdae Bir Yontem Olarak Yap1salc1l1k" boltimilnde
ise once Yap1salc1l1k 1 1n 91k1e noktas1 clan dilbilim
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9al1§malar1, daha sonra da yap1salc1 bak1§1n sanatlardaki etkinli~i tan1t1lm1et1r. Dayanal1n1 Saussure'de
bulan kimi tanim ve kar§1tl1klar1n ozet bir anlatimla
da olsa verilmesi, goztimleme a§amasina belli bir ag1kl1k getirmeyi ama9lamaktad1r. Yap1salc1l1k ve Gostergebilirn' in genii} uygulanim alanlar1n1n ornekler verilerek tan1t1lrnasi ise yontemin ielerligin~ ve zengin
cozilmleme olanaklar1n1 sergilemeyi ama9l1yor.
Beyan-1 1Genazil ve Konu Edildigi <;ali§malarn ba§l1kl1 ug kisrna ayr1lm1§l bolilmde once yazma ve sanat91s1 hakkinda genel bilgiler veriln;iie, ardindan yazmay1
incelerni§ olan ara§lt1rmac1lar1n gal1§malar1 tan1t1larak
bir anlamda bu konuda ele§tiriler getirilmietir. Ugtincil
kis1mda ise ilg Anadolu kenti, :tznik, Kanya, S1vas, yap1
ve topografya ozellikleri bak1m1ndan Bey§n-1 Men§zil'deki resimleriyle kar§1la§lt1r1larak bir anlamd.a Nasuh'un
resimleme mant1g1n1n ·klasik yontemlerde bile nasil gaze
carpabilecegi Uzerinde durulmu~tur.
11

U9Uncil bolilmde ise yazma yap1salc1 ilkeler J.§1g1nda
ale alinml.§t ilkin yapisindaki genel ozellikler belirtilmietir. Yazmanin resirn obeklerine ayrilarak "okunueu" ise baglanti motiflerinin ve biltiln i9inde anlam
ta§iyan ozelliklerin ortaya 91kmas1n1 saglar. Nasuh
yazmada su yollari'ni, toprak yollari ve Qe~itli cografi ogeleri sayfalari birbirine baglamak i9in birer arag
olarak kullanir. Bunun yaninda yerlesiimleri belirtirken
kendine ozgU Yapi Tipleri geli§tirir. Ote yandan resim
dtizleminde yer ·a1an yazilari da belli bir dtizen iginde
kullanir. Biltiln pu "okumanin" sonunda ise yazmanin resimleme mantigi ve anlatim dtizlemleri belirir. Akarsu,
dag, agag gibi gostergeler co~rafi yap1y1 belirtirken
dogal dUzlemi; insan yap1s1 binalar kentleri belirtirken Iapay dlizlemi; yazilar ise yer adlarini belirtirken
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killtlirel dlizlemi olu~tururlar. Bunlardan dogal ve yapay
dilzlemler uzamsal bir boyutta yer alirken, killtUrel
dUzlem zamansal bir boyut ta§ir.
Sonugta Beytln-1 1':enazil' in kurgusal bir mantikla
olu§turulmu~ ve resimsel dUzende stireklilik
igeren bir
yapit oldugu ortaya gikar. Nasuh'un segmeci ve kurgusal
mant1g1 iginde c;e§itli baglant1 motiflerinin degerlendirilmesiyle t1pk1 bir filmde oldugu gibi~ ancak sonlan- ·
d1g1nda kesilen bir sUreklilik ortaya gikar. Beyan-1
Menazil'i "unique" kilan, ancak s1n1rl1 sayida yap1tla
(bunlardan biri ise "farkli" bir hareket i~eren III.Murad Surnamesi'dir) analoji olanagi saglayan ozellikleri
de bunlardir. ililte Nasuh'u "l'uomo universale" yapan da
sanatsal dlizeydeki yarat1c1l1g1, yap1t1n1 bir dizge
iginde anlamlandirma yetenegidir.
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VII. SUMMARY
This research, in which a manuscript with miniatures
has been analyzed in structuralist approach, no doubt
contains many difficulties due to its being primary in
this area. However, the following factors have enabled
this research to depend on a sound basis; the easily
noticed original structure of Bey~n-i Menazil and the
distinguished level of terminology like· Structuralism
and Semiotics in Turkish.
The subject of this research is to analyze the system
and pictorial language of this authentic manuscript of
the Turkish Miniature Art. Because of this, except compulsory referrings, the textual part and the life of
Nasuh has been excluded from the research. Enlightening
the artist's life or 11 rewriting" Beyan-i Menazil with
the help of historical documents are beyond the limi~s
of this study. In the above mentioned subjects, all have
been said according to the data in our hands. However,
at the end ·of the study, two meaningful analogie have
been made to provide necessary enlightenment.
In the Introduction, it has been stated that Structuralism is above all a method of research and analization and the principles of this method have been given.
In structuralist method the object is analyzed alone
and for itself. Object is referred to as a system that
consists of the relations in its own elements. This
study is realized by synchronic approach. Diachronic
problems, like root, development and interaction have
been dealt with in systematic logic bu,t only after the
complete analization of the object.

- 121 In the section titled "Structuralism As a Contemporary Method", linguistic studies which are the starting
point of Structuralism and later, the influence of
structuralist approach in arts have been introduced.
The summary of some definitions and contrasts (lariguage/
speech, competence/performance, sign and its kinds,
articulation orders, relations in language) which were
introduced by Saussure have been provided in order,to
bring clarity into the analization process. By giving
the introduction of wide application areas of Structuralism and Semiotics by providing examples it is aimed
to show the efficiency of this method-and rich possibilities of analization.
In the section titled 11 Beyan-1 Menazil and the
Studies That Have Taken It As Subjectn, which is separated into three subsections; firstly, general facts
and information have been given about the manuscript
and its writer. Secon'dly, by introducing the works of
researchers who worked on the same manuscript, in a way,
some criticismhas been made on this subject. In the
third section, three Anatolian cities; Iznik, Konya and
S1vas have been compared with the pictures in Beyan-1
Menazil in terms of structure and topographical characteristics. By doing this it is aimed to show how the
logic of painting of Nasuh is perceived even in classical methods.
In the third section, the manuscript is studied in
terms of structuralist principles. Firstly, the general
characteristics
in its structure have been stated. The
I
11 reading 11 of the manuscript by separating it into picture groups enables all the connective motives and all
the characters which have meaning to come .forth. Nasuh
uses the water ways, paths and various geographical
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items as a tool to connect the pages. Also he develops
building types of his own when he states the sites.
Apart from this, he uses the writings which take place
in picture field ~n a kind of order. After all this
"reading",
the logic of painting and the categories
of expression of this manuscript come forward. Signs
like 'river, mountain and tree state geographical structure and form the natural category; man-made buildings
state cities and form the artificial category and writings state place names and constitute the cultural
category while natural and artificial categories take
place in spatial dimension, cultural category has a time
dimension.
As a result it is shown that Beyan-1 Menazil is a
work which was formed by fictitious logic which contains
continuity in the picture order. By evaluating the various connection motives in Nasuh's selective and fictitious logic, it is seen that in this writing there is a
continuity which can only be broken when it ends - just
like it happens in a film. In that sense, Beyan-1 Menazil
is unique and it can only be compared with a limited
number of works (one of them is Surnama of Murad III
which has a "different" action). The thing that ma_kes
Nasuh "l'uomo universale" is his creativity in artistic
level and his ability to give meaning to his work in one
single line.
In the first section of Bibliography, only works that
are related with Bey~n-1 Men~zil have been listed whereas
in the second section, apart from same basic foreign publications, all the publications in Turkish that are
related with Strticturalism and Semiotics have been provided.
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Bu arada ~ (Hacettepe tlniversitesi, Fransiz Dili
ve Edebiyat1 BoltimU yay1n1) ve Dilbilim (Istanbul Universi tesi, Yabanci Diller Ytiksek Okulu Fransizca Bolilmil dergisi) adli sUreli yay1nlar1n hemen her say1s1ndakl birden fazla yap1salc1 ara§tirma ve yaz1y1 tek
tek gostermeyip, dergileri burada ayr1ca belirtmeyi
uygun gordtik.
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Resim 41: 5Ja, el-imam Muhammed b.'Ali el-Cevad
el-Imam 'Ali b • .Muham.rned el-Hadi el-Emin
Imam-i Hasan b.'Ali el-Askeri
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Resim 43: 54a, Hz.tmam-i Ebu Yusuf Sa'duddin
Hz.Hakim Lokman
Hz. Seyyid Necmuddin

Resim 44: 54b,

Hz.~eyh

Ebu'l-Mekarim
§eyh Ibrahim el-Efzal
Imam-i Hasan el-Ekmel
~eyh Omer Kimani
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9eyh Clineyd-i Bagdadi
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'Ali el-Ekber
Ali el-Asgar
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Resim 52: 58b, Emir el-mli'minin 'Ali b.Ebi Talib
Uak§m-1 Hz.Nebiyullah idem
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Resim 5J: 59a, Uak§m-1 Nebiyullah NGh

Resim 54: 59b, ~akam-i Hz.Nebiyullah ibrAhim
ifakam-i Ez. :;:.::Osa b. 'imran

Resim 55: 60a, Makam-i Hz.:tsa b.Leryem

Makam-i Hz • .Muhammed I;:ustafa
Lakam-i Hz.YOnus el-Nebi
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Resim 56: 60b, Hz.'Abdullah b.Ebi Evfa
Zeyneb bt.Hz.~eyh 'Ata'ullah
Hz.§eyh 9emsilddin Ebi Menuh

Resim 57: 6la, Hz.Zli'l-Kifl Nebi
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Resim 58: 6lb-62a (Kal'acik I Han-i Beyraki
1Iliseyyeb I Kal' a-i I1:U.s eyyeb).
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Resim 62: 65b-66a (Kufe).
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Resim 63 : 66b-67a (Zil'l-Kifl Nebi
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Resim 64: 67b-68a (Hille).

Resim 65: 68b-69a (Han-i Beriz I Kal'a-i Berrani).

Resim 66: 72a (Akyolum

I Yenice I Hadd-i Sa'alleb).
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Resim 71: 87b (Kal'a-i regan I Karye-i Demilrci).

Resim 72: ~8a (Han-i Abbas I Han-1 Hammal? I Karatepe).
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73: 88b (Kasaba'-i Miy§ne I Kizil
Ozendi I Han-i Sergem).
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Resim 77: 99a (Ayn-i Tatvan).
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Resim 78: 99b-l00a (Gilzelcedere koprilsti I Glizelcedere I
Bitlis).

Resim 79:

(Cisr-i Derbend I Cisr-i Derec /
Cisr-i Kinikd§r / Cisr-i Dilh§n).
lO~q-lOla

Resim 80: 10lb-102a (Ab-i Ezrin I Ab-1 Be~iri I Salane
~ay1r1 I Kara Amid).

Resim 81: l04a (Kiziltepe).

Resim 82: l04b-105a (Kocagoz tepesi I CUllab I Kar-ye-i
r~1
'--$..._

Ha~ li~ t

I

~"
·
l't>erc-:i.

Resim 83: 105b-106a (Halep).

Dab1k).

....

Resim 84: 107b

(G~l-i

Av§m I Asi suyu

k~orUsil).

Resim 85: 108a (Arikova).

Resim 86: 108b (Adana).

Resim 87: 109a (Seyitgazi).

Resim 88: 109b

(Eski~ehir).

Resim 89: El Greco, Toledo'nun GorlinlimU, 1604-1614,
Toledo El Greco ~lizesi.
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Resim 90: Hakka§ Osman, III. 1Curad Surnamesi, 1582-3,

Topkapi Sarayi Milzesi, H.1344.

Resim 91: Nakka~ Osman, III.1iurad Surnamesi, 1582-J,
Topkapi Saray1 ~lizesi, H.1344.
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· Resim 92:

N akka~

- -·-- · ··-··-· · ··

Osman, III. Murad Surn§mesi, 1582-J,
Topkapi Sarayi Mtizesi, H.1344.
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ftkseko~retJm

l'otflmalltazyon
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MStr~ezi

Resim 93: Nakka§ 0SI111:3.llr III.Tu~urad Surnames±t:.l58?::<3,

Topkapi Sarayr Mi.izesi, H .. IJ44.

