
TEK FÎGÛRLERDEN OLUÇAN OSMANLI ALBUM RESiMLERl 

Gùner ÎNAL(*) 

Tek veya grup halinde figùr resimleri Osmanh sanatmda 15. 
ve 16. yùzyillarda gôrùnmekle beraber, 17. yùzyilda yayginlasir. 
Silsilename(l) ve Kiyafet-i insaniye ve §email-i Osmaniye(2) gibi 
eserlerde gôrulen padiçah portrelerinin (3) yani sira, §akaik-i Numa-
niye(4) ve Me-§a'irû'§ §uarc(5) gibi bilgin ve sairlerin biografilerini 
içeren eserlerde de orta smiftan insanlann portrelerine rastlanir. 
Bazi fizyonomik ôzelliklerin belirtilmesi di§mda, bu resimler ideali
ze edilmis, minyatùr niteliginde tasvirlerdir ve gerçek portre karakte-
ri gôstermezler. 

17. yùzyilda bu tûr tasvirlerde bir çogalma olur. Biografik nite-
likteki el yazmalarmda gôrulen tek figùr tasvirlerinin yani sira, al-
bùmlere yapistinlmis. olarak zamammiza gelen bir çok resim vardir. 
Topkapi Sarayi Mùzesinde bulunan H. 2135, H. 2153, H. 2159, H. 2165, 
H. 2161. H. 2168 ve B. 408(6) no.lu albûmlerde gerek saraydan, gerekse 

(*) Prof. Dr., Hacettepe Ûniversitesi, Arkeoloji - Sanat Tarihi Bôlûmû Ûgretim 

Oyesi. 

(1) Silsilename için bk. •. N. Atasoy ve F. Çagman, Turkish Miniature Painting, 

Istanbul, 1974, s. 61, 75-76, Lev. 49. 

(2) A.e., s. 38. 

(3) Osmanhlarda padisah portreleri için bk. : N. Anafarta, Topkapi Sarayi Pa-

diçah Portreleri, Istanbul, 1966; N. Atasoy, «Nakkas, Osman'm Padiçah Port

releri Albùmù,» Tûrkiyemiz, Sayi 6 (Çubat, 1972), s. 2-14. 

(4) Eser Taskôprtilùzade tarafmdan 16. yùzyil sonunda (968 H./1560-61) arapça 

olarak yazilmiç ve 17. yùzyilda (1026/1617; 1031/1622) tûrkçeye çevrilmiçtir. 

Bk. F. E. Karatay, Topkapi Sarayi Mùzesi Kûtûphanesi Tûrkçe Yazmalar 

Katalogu, Istanbul; 1961, II. s. 386; I. Stchoukine, La Peinture turque d'après 

les manuscrits illustrés 1 ^ partie de Sulayman 1^ à 'Osman II, 1520-1622, 

Paris, 1966, Lev. CVIII-CIX? N. Atasoy-F. Çagman, A.g.e., s. 67-68, Lev. 43. 

(5) Eser Açik Çelebi tarafmdan 16. yùzyilda yazilmiçtir. Bk. M.S. Tay§i, «Açik 

Çelebi ve Millet Kûtûphanesi Ali Emiri Efendi Vakif Kitaplari arasmda 

bulunan Minyatùrlû Me-Sa'irù'§-§uara adh Eseri,» Sanat, Yil 3, Sayi 6 (Ha-

ziran, 1977). s. 77-89. 

(6) B. 408 no.lu eser içindeki kayita 'gôre Sultan Ahmed I için hazirlanmigtir ve 

Ahmed I albùmù olarak da tanmir. Daha fazla bilgi için bk. : N. Atasoy-F. 

Çagman, A.g.e., s. 65-66; S. Ûnver, «L'Album d'Ahmed ^E .» Annali dell 'Istitu-

to Universitario Orientale di Napoli, (Roma) nuova ser. XIII, 1983, s. 127-162. 
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orta siniftan, çesitli kadm ve erkekleri tasvir eden bir takim resimler 
bulunur. Belli formùllere gôre çizilmis. bu kadin ve erkek figûrleri 
birer tip çaligmasi niteligindedir ve portre anlayisi gôstermez. Sayi-
lan epeyce kabarik olan bu grup resimden biz bùtùn grubu temsil 
edecek ôrnekleri alarak tek figûr tasvirlerinin belli baçli ôzelliklerini 
gôstefmeye çahsacagiz. 

îlk alarak kadin figùrlerini ele alirsak, bunlarm belli çemalara 
gôre tasvir edildiklerini gôrûrûz. Genellikle, yesil ve turuncumsu kir-
mizinm egemen oldugu kadm tasvirlerinde bir elleri bellerinde kuçak-
lanni tutan, diger ellerinde de mendil bulunan kadmlar çogunluk-
tadxr. Res. 1 de (B. 408, 15r) gôrulen kadin dekoratif, dilimli bir ke-
merin içinde tasvir edilmiçtir. Ba§mda binofes(7) denen bir tepelik 
tasir. Uzun kollu, bùrùmcûk gibi ince bir iç elbisenin ùzerine, kollan 
dirsege kadar inen, ônû kùçûk dùgmeli, yesil bir ceket giymistir. Be-
linde, hafif asagiya kaymiç erguvan renkli bir kuçak vardir. Sag eli 
ile bu kuçagi, sol eliyle de çeffaf bir mendili tutar. Etegin altindan 
beyaz salvan ve sari pabuçlan gôrùnûr. îfadesiz maske gibi yùzû 
3/4 soldan gôsterilmistir. Saçlar ortadan ayrilmiç ve arkaya dogru 
taranmistir. Bir tutam saç kulaklarm arkasindan yanaga dogru sar-
kar. Çekik gôzler, minik bir agiz yiizûn en gôze çarpan unsurlandir. 
Kadin tasvirlerinin diger belirgin ôzelligi vûcudun yukaridan asagiya 
geniçlemesidir. Kûçùk gôgûsler, ince bel ve çok genis, kalçalarla bu 
kadin tipi, 17. yûzyildaki Osmanli kadm idealini temsil eder. Res. 5 
te (B. 408, 25v) gôrûlen kadm da ayni tipi gôstermektedir ve bu kadi-
na devrin minyatùrlerinde de rastlanmaktadir(8). 

Eli belinde ayakta duran kadm figûrleri içinde en gôsteriçlisi I. 
Stchoukine'in Harem Kadim dedigiO), altm yaldiz ve siyah mûrek-
kep teknigi ile yapilmis. Res. 2 deki desendir (H. 2135, 26r). Kadm bir 
manzara içinde, dogal bir ortamda tasvir edilmistir. Ayaklan agacin 
ônûnde, bùklûmlerden oluçan bir zemine basar. Altm yaldizla çizil-
miç sonbahar agacinm ûzerinden uçan ku§ durgun olan resme bir 
hareket katar. Resimde hiçbir renk kullamlmamistir. Kadm deseni 

(7) Ba$hk isimleri hakkmda bana bilgi veren Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a burada 
teçekktir etmek isterim. 

(8) N. Atasoy-F. Çagman, A.g.e., Lev. 42. 
(0) I. Stchoukine bu eseri 17. yûzyilm ikinci yansina, I. Ibrahim dônemine 

(1640-1648) yerleçtirir. Bk. : La Peinture turque d'après les manuscrits 
illustrés. Ilem partie. De Murad IV à Mustafa III. 1623-1773, Paris, 1971, s. 
50-51, Lev. XXn. 

_ 84 — 



TEK FÎGÛRLERDEN OLU§AN OSMANLI ALBUM RESÎMLERÎ 

siyah mùrekkeple çizilmis. ve doga motifleriyle sûsleyici motifler al-
tm yaldizla verilmiçtir. Kadmin kiyafeti bir ônceki resimdekine ben-
zer. îçte bir §alvar, onun ûstùnde uzun kollu bir elbise ve onun Us
ui nde de kolsuz bir ceket giymiçtir. Ceketin sivri bir çekilde açilmis. 
yakasindan elbisenin yakasi gôrùnùr. Belindeki kuçak birbirine do-
lanmis. kumaçlardan oluçur ve ùzerinde metal sùsler yer alir. Boyntin-
da kolyesi, kolunda bilezikleri ve ellerinde yùzùkleri ile bu kadm 
sùslù, sarayh bir kadin izlenimi birakir. Baçmda tantura denen 
konik madenî bir basjlik bulunur. Baçligm yanindan tûyler çikar. Bir 
ônceki kadm tipinde oldugu gibi vùcudun ùst kisminm narinligine 
karçm, kann ve kalça kismi çok geniçtir. Sag el bêle dayanmiçtir. 
Yere siki basan ayaklanyla statik, hareketsiz bir figùr izlenimi bira
kir. Yùz 3/4 sagdan gôsterilmiçtir.- Dolgun bir oval çehre kalm ve 
uzun bir boyuna oturmaktadir. Saçlar ortadan ayrilmiçtir ve omuz-
larda dûz olarak kesilmistir. Yalniz dudaklarda pembe boya izivar-
dir. Yùzdeki ifade, sanki, uzaktaki bir nesneyi izler gibidir. Figûrùn 
fizyonomik ôzellikleri Res. 1 de gôrdûèùmùz kadmi andirmaktadir. 

Ayakta duran kadinlar grubuna ekleyecegimiz diger bir grup 
da elinde çiçek tutan kadinlardan oluçur (bazi ôrnekler : B. 408, 
9r, I6r; H. 2164, I9v). Res. 3 teki (B. 408-9r) kadm figùrû de Res. 1 
deki gibi dilimli, dekoratif bir kemerin içinde yer aln-(io)- Baçmda 
yine bir tantura vardir. Yùz aynen Res. 1 deki kadina benzer. Her iki-
si de B. 408 no.lu albûmde yer aldigindan ayni nakkasm kadin tipi 
olmalidir. Saç biçimi de aynidir. Yalniz ba§liklarda fark gôrùlùr. Eu 
kadinm baçligindan iki tùy çikar ve arkaya da bir tûl ôrtù dôkùlùr. 
Kadmin ùzerinde, en içte beyaz, ince bir elbise, onun ùzerinde kisa 
kollu kirmizi diger bir elbise, onun da ùzerinde uzun kollu mavi bir 
ceket ve kolsuz yeçil bir yelek vardir. Belinde iki defa dolanan beyaz 
bir kusak gôrùlùr. Kirmizi elbisenin bir kisim dûgmeleri açilmi§tir 
ve hafifçe gôgùs gôrùnùr. Sag elinde bir gui, açagiya inen sol elinde 
ise tùylù bir yelpaze tutar. Ayaklarinda yùksek nalmlar vardir. 

Elinde çiçek tutan kadin ve erkek figùrlerinin Turk sanat tari-
hinde uzun bir geçmiçi vardir. Bezeklikteki Uygur duvar resimlerine 
kadar uzanir. Osmanh sanatmda, ôzellikle Fatih portrelerinde de, 
gôrdùgùmùz bu tasvir tarzini 18. yùzyilda ùnlù nakkaç Le\tii'nin 
resimlerinde gôrùyoruz(ll). Res. 4 te (H. 2164, I9v) gôrùlen kadm 

(10) E. Esin, Turkish Miniature Painting, Tokyo, i960, Res. 12 de yaymlanmistir. 
(11) Levni için bk. .- N. Atasoy-F. Çagman, A.g.e., s. 73-77, bil. s. 76; S. Ûhver, 

Levnî, Istanbul, 1957. 
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Levni'nin en yaygm kadm tiplerinden biridir. Yine bir kemerin içine 
yerle§tirilmi§tir ve 3/4 soldan tasvir edilmiçtir. Sola dogru yônelmiçtir 
ve sag elindeki gùlù koklarken gôsterilmiçtir. Asagi yônelen sol el 
ise bir eçarp tutmaktadir. Kadmm gùr, kumral saçlari arkadan 
bêle kadar dalgalanmaktadir. Baçligi, saç kuafôrù ve kiyafeti, 18. yùz-
yil modasmi yansitir. Basmda mavimsi yeçil, kisa, baçlik §eklinde bir 
ôrtû ve taçlarla sùslù bir diadem vardir. Çiçeklerin sikiçtinldigi 
diademin zincire benzeyen sallantilari sol yanagmdan açagiya iner. 
Dolgun yuvarlak yùzlù, genis yanakli ve uzun bcyunlu olan genç 
kadm, pembemsi eflatun renkli bir dis. elbise giymiçtir. Belinde ma-
denî tokali, yaldizli bir kemer vardir. içine giydigi ye§il ceketin yirt-
maçli kollari, di§ elbisenin kisa kollarmm altmdan kollan kavrar ve 
yirtmacmdan açilarak kollan gôsterir. îçten de kirmizi astar gôrûnùr. 
Di§ elbisenin kare çeklinde açilan yakasmdan ye§il ceketin kenarla-
n ve içine giydigi §effaf, beyaz kuma§tan elbisenin yakasi ve onun 
altmdan da kismçn gôgùsler gôrûnùr. §effaf elbise a§agiya kadar i-
ner ve altmdan kirmizi çizgili bir §alvar gôrûnùr. Kadmm kollarm-
da bilezikler, gùlù tutan zarif elinde bir yûzûk gôze çarpar. Zemin 
dalgali çizgilerle taranmi§tir ve solda Ialeye benzeyen çiçegin altmda 
«Levnî» imzasi gôze çarpar. 

Res. 3 ve 4 teki kadm tasvirlerinde 17. ve 18. yùzyillarda Osman-
ii résminde moda olan bir tip çaliçmasi gôrùyoruz. Çiçek tutan kadin-
larin her iki yùzyilda da tasvir edildigi gôrùlûyor. Ancak, belirli bir 
tipi veya belirli smiftan, yùksek tabakadan bir kadmi tasvir etmek-
ten baçka bir gayesi yok gibi gôriinen Res. 3 teki kadm tasvirini 
Res. 4 teki Levni'nin kadm figûrùnùn yanma koydugumuzda usca-
nm kadm kiyafetini tasvir etmekte gôsterdigi ôzen dikkati çeker. El
bise modelinin yarn sira, kuma§ deseninin ve içlemelerin verilisjndeki 
dakiklik ve titizlik, nakkaçm kiyafete verdigi ônemi gôsterir. Levni, 
belki de, belli bir kalibi o dônemin kiyafetini gôstermek için bahane 
olarak kullanmiçtir. Aym anlayiçi çeçitli milletlerin insanlarmm ve 
kiyafetlerinin sergilendigi diger bir eserde, Zenanname(12)'de de 
bulundugunu gôrùyoruz. Bôylece, Osmanli kiyafet albûmlerinin yolù 
hazirlanmiç oluyor. 

(12) Zenanname için bk. : F. E. Karatay ve I. Stchoukine, Les Manuscrits 
orientaux illustrés de la Bibliothèque de l'Université d'Istanbul, Paris, 1933, 
s. 24-26, Res. 21-23; N. M. Titley, Persian Miniature Painting, Londra, 1983, 
s. 159, Lev. 30. 
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Mendil ve çiçek tutan kadmlarin yani sira, baçka nesneler tutan 
kadinlar da tasvir edilmiçtir. Res. 5 te (B. 408, 25v) solda gôrûlen ka
din sag elinde bir kitap tutar ve sol elini de ileri uzatarak bir nar 
tutmaktadir. Kadm yine dilimli bir kemerin içinde tasvir edilmiç-
tir. Kemerin içinin otlari temsil eden taramalarla bezenmesi figûrûn 
açik havada tasvir edildigini ifade etmektedir. Kiyafeti ve fizyonomik 
ôzellikleri açismdan bu kadin da digerlerinin benzeridir. Ancak, sir-
tmda ceket yerine yanm kollu bir elbise vardir. Eli yelpazeli ve çiçek-
li bir kadm figûrûne de B. 408 no.lu albùmûn I6r sayfasinda rastlamr. 

Res. 6 da (B. 408, 27r) B. 408 no.lu albûmden bir sayfa gôrunmek
tedir. Albùmûn sayfa dùzeninde gôrùldùgù gibi bu resimler ùst ve 
altta dôrder, dilimli kemerli kompartimanlar olmak ùzere sekiz bô-
lùme yerleçtirilmiçtir. Kadm ve erkek çeçitli tiplerin yer aldigi bu 
kompartimanlarda ayni tipte ve çeçitli pozda olan kadinlar benzer 
kiyafetlerle tasvir edilmiçtir. Bunlarm arasmda eli belinde kuçagini 
tutan kadmin yani sira, yùksek nalmlar ùzerinde elinde sùrahi ve 
yelpaze tutanlar da vardir. Altta sagdan ikinci kompartimandaki ka
dm ise biraz daha degiçik tasvir edilmiçtir. Bir eli belindedir ve sir-
tindaki yeldirmenm ônùnû açarken tasvir edilmiçtir. Içinden pan-
tolon ve ceketi gôrunmektedir. Bu kadmlarin yani sira ihtiyar bir 
kadma benzeyen acaip bir figùr, baçi sarikh bir genç ve ordu men-
suplari da bu kompartimanlarda tasvir edilmiçtir. 

Diger bir kadm tasviri ise rakseden kadmdir. Res. 7 de (B. 408, 
I6r) gôrûlen eli kastanyetli danseden kadin Res. 1 deki kadinm 
yakin benzeridir ancak rakseden pozu ile digerinden aynlir. 

Bùtùn bu giyimli kadmlarin yani sira, çiplak kadin tasvirlerine 
de rastlamr. Res. 8 de (H. 2168, 30r) gôrûlen agaça yaslanmiç kadm 
figûrû bunun bir ôrnegidir(13). înce uzun bir çerçeve içine yerleç-
tirilmiç olan bu kûçûk minyatûrde (5x10 cm.) eflatun tonlanyla bo-
yanmiç bir tepenin ônûnde bir agacm dahna kollanni dolamiç çiplak 
bir kadm figûrû yer alir. Tepenin kôçelerinden koyu mavi gôk yûzû 
gôrùnùr. Kadmm yaslandigi bahar agacinin ônûnde yeçillikler ve 
çiçekler yer alir. Yeçilliklerln ûzerine basan kadm sol kolunu daim 
etrafma dolamiç, beline kadar uzanan saçmm ucunu tutmaktadir. 
Yûz 3/4 sagdan gôsterilmiçtir. Sag eli açagi uzanir ve dizinin hizasm-
da bir nar tutmaktadir. Belden açagisim hafifçe ôrten ince, yeçil ku-

(13) I. Stchoukine bu minyattirû de I. Ibrahim dônemine (1640-1648) tarihler. 
A.g.e., s. 54-55, Lev. XXXI a sol. 
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maçtan bir §alin diçinda çiplak tasvir edilmiçtir. Diger kadin tasvirle-
rinde gôrdùgûmùz gibi gôgùsler ve belden yukari kismi daha ince-
dir. Kalça ve bacaklar ise dolgundur. Sag bacak solun ùzerine atilmig-
tir ve parmaklannin ucuyla yere basmaktadir. Ayak bileklerinde 
bilezikler vardir. Çiplakhgma ragmen, takmdigi mùcevherler dikkati 
çeker. Parmaklarinda yùzùkler, kol bileginde ve ûst kismmda bile
zikler, boynunda dizi dizi bir kolye ve kulaklannda kùpeleriyle sùs-
lù bir kadmdir. Yeçil çal ait kismi ôrter, sol ko! ùzerine dolamr ve 
açagi sarkar. Ince teller halinde islenen saçlar a-kaya dogru taran-
mi§tir. Ômuzlarda biraz ône dôkùlen saç kûtles.s sirttan dolanir ve 
bel hizasihdà ône dogfu gëlir, sol el saçi gôbek hizasmda tutar. Yûz-
de pek ifade yoktur. 

. islam sanatmda daha ônçeki dônemlerde de çiplak kadin tas-
virleri.yapilmiçtir. Islain'in ilk dônemlerinde Kusayr Amra ve Khirbet 
el-Mefcer gibi Emevî çôl kasirlannda bu tip kadm figùrierinin gerek 
fresko, gerekse alçi sûslemede yer almasi bize islam sanatmda çip-
laga kar§i bir davram§ olmadigmi gostermektedir. islam minyatùr 
sanatmda ise, çiplak kadm figùrlerine Havva tasvirleri olarak rast-
lanir. Mena'fi el-Hayvan(l4) ve el-Athar el-Bakiya(l5)'daki Adèm 
ile Havva tasvirleji "13, yùzyil sonu ve 14. yûzyil ba§mdan çiplak ka
dm tasvirleri blmakïa beraber, çok çematiktir. Bu tasvirlerin deva-
mmi Ôsmanlilarda dà buluyoruz. Falnamè'de (TKSM, H. 1703, 7v) (16) 
cennetten kovulma sahnesinde belden a§agisi yapraklarla ôrtùlù §e-
matik Adem ve Havva figûrlerini gôrùyoruz, Ayni tip figûrler Ha-
dikat èis^SûèdadTJ'da da gôrùlûr. Bàzi Osmânh- Havva tasvirlerinde, 
ôzellikle, tarihî metinleri sùsleyen minyatùrlerde, Havva giyimli o-
larak gôsterilmiçtir. Bunun iyi bir ôrnegini Zûbdet el-Tevarih'te(18) 
gôrùyoruz. Res. 8 deki kadm tasvirinin de bir Havva olmasi ve Adem 
ile birlikte ikili bir tasvirin yarisini veya bir parçasinx oluçturmasi 
aklà gelebilir. Ancàk, bu resimde gôrdùgûmùz kadm simdiye kadar 
saydigmùz Havva figùrlerinden farkli olarak sùsleri, ziyn&t eçya-

(14) fr. Maxtin, The Mihiatxu-e Painting and Painters of Persia, India and Tur
key from the 8th to the 18th Century, Londra, 1912, II, Lev. 22 sol. 

(15) E.Kuhnel, «Painting and the Art of Book. Book Painting. C. History of 
Miniature painting and Drawing,» in À Survey of Persian Art, Edit. A. U. 
Pope, New York-Londra, 1938, V, Lev. 823 alt. 

(16) È. Ësiii, A.g.e., Lev. LVl. 
(17) I. Stehoukine, La Peinture turque... I, Lev. LXXXIX. 
(18) A.e.,'Lev. LVI. 
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l an ile tek ba§ma bir anlam taçiyacak biçimde tasvir edilmistir, 
Nakkasin batiya yakm bir dû§ùnce ile çiplak bir kadm tasvir etmesi 
olasiligi da akla geliyor. Aslinda, boy le bir #lasiligi kuvvetlendire-
cek ôrnekler de 17. yùzyil Dogu islam dùnyasmda vardi. î ran 'm 
Safavî nakka^larmdan 17. yùzyil ortasmda eser veren Muh.amm.ed  
Kasim'a atfedilen Topkapi Sarayi Mùzesindeki bir album resmi (H. 
2142, 22) (19) sirtindaki ôrtùyû açan çiplak bir kadini tasvir etmekte 
ve bu tip tasvirlerin varligmi belirlemektedir. Ancak, Iran çiplak-
larmin dolgun ve hacimli i§leni§ine karçin, Osmanli çiplagi daha 
ciliz, çizgici ve yassidir. 

Çiplak kadin tasvirlerini bir yana birakir da giyinik tasvirleri 
ele alirsak, yine iki dùnyanm, Osmanli ve Safavî, arasmdaki çizim 
anlayiçindaki farklilik gôze çarpar. Res. 9'da (H. 2158, 6v) gôrdù-
gùmùz minyatùr iranli bir nakkaçin elinden çikmiç bir kadm tasvi-
ridir. Baçinda ônû altm yaldizli (sirmali) yesil bir baçlik bulunur. 
Baçliktan çikan bir inci dizisi bùtûn yùzùn etrafmi çevirir. Bu inci 
dizisi yùzyillar boyunca Iran minyatûrlerindeki kadm figûrlerini sûs-
leyen bir motiftir. Çehrede hafif gûlùmseyen yumuçak bir ifade 
vardir ve bu açidan donuk, maske gibi yùzlû kadin tiplerinden fark-
lidir. Pembe bir iç elbisesi ve mavi, kisa kollu bir yeldirme giymiçtir. 
Belinde ye§il bir kuçak gôrûlùr. 17. yuzyil Riza-i Abbasï gelenegin-
de(20) yapilmi§ olan bu figûrde en dikkati çeken ôzellik, bûtùn o dô-
nem figûrlerinde gôrulen, kivnlan ve bùkûlen bir gôvde yapisma 
sahip olmasidir. Vûcut adeta bir «S» egrisi yapar. Figûrùn pozu 
ise, yelpaze tutan eliyle Osmanli kadin tiplerini hatirlatir (Bk. Res. 
6 daki sol ait figûr). Ancak, Osmanli figurleri maske gibi yùzleri, 
dimdik duran statik ve durgun gôvdeleriyle daha kalipçi ve hare-
ketsizdir. Safavî figùrlerine gelince, vùcutlardaki elastikiyet ve ha-
reketlilik ile yuzlerdeki ifadecilik bu eserlerin iki a y n dùnyaya ait 
olduklanni gôsterir. 

Erkek figùrlerine gelince, Bunlarin arasinda en yaygin tip, elinde 
kitap tutan vey» kitap okuyan genç erkek tasvirleridir. Res. 10 da 

(19) A.y., Les Peintures des manuscrits de Shah 'Abbas I e r à la fin de Safavis, 
Paris, 1964, Lev. LXXIV. 

(20) Riza-i Abbasi ùslûbu için bk. : E. Kûhnel, «Die Arbeiten des Riza ' Abbasi und 
seiner Schule,» in Festschrift L. Justi, 1957, s. 122-131; Son zamanlarda daha 
etrafli bilgi için bk. : A. Welch, Artists for the Shah. Late Sixteenth Century 
Painting at the Imperial Court of Iran, Mew Haven-Londra, 1978, s. 100-149. 
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(H. 2169, 17r) bôyle bir genç tasvirine rastlariz. Yaldizdan yapraklarla 
sùslù bir çerçevenin içinde ve yaldizdan bitkilerle bezenmiç bir ze-
minin ùzerinde yer alan genç elinde tuttugu yaldizh bir sayfaya bak-
maktadir. Sagda ba§min ùzerinde iki satirlik silikçe bir kitabe var
dir. Ba§ma altm yaldiz (sirma) i§lemeli bir fesrengi takke giymiçtir. 
Takkenin altmdan yanaga ve çeneye kadar uzanan bir saç perçemi 
dù§mùstùr. 17. yùzyil ortasi için karakteristik olan bu tip ba§lik ve 
saç kuafôrûnû IV. Murad'i tahtta (1648-1687) gôsteren bir minyatùrde 
sultanm maiyetindeki bazi figùrlerde de gôrùyoruz(2l). Res. 10 daki 
figûr itinali bir çekilde yapilmiçtir. Hafif çatik ka§lann altinda iri, 
badem gibi çekik gôzler gôrùlùr. Muntazam bir burun, kùçùk bir 
agiz ile yumurta gibi bir çehre dikkati çeker. Bu ifadesiz yùz de kadin 
figûrlerinde gôrdùgûmùz idealize, maske gibi çehrelere benzer. Ten 
pembe olarak içlenmiçtir. Boyun uzundur. Uzun kollu, pembe bir 
iç elbisesinin ùzerine kisa ve bol kollu, kirmizi bir elbise giymiçtir. 
Elbisenin ônù ve ùzeri altm yaldiz motiflerle sùslùdùr. Kivrilan yer-
lerden yeçil astar gôrùnùr. Belinde siyah bir kusak ve ona çapraz 
olarak sokulmus. kaleme benzer bir nesne vardir. Bûtùn bunlarin 
ùzerine arkasi bol, kolsuz, mavi bir manto giymiçtir. Mantonun û-
zerinde de altin yaldiz (sirma) içlemeye, ôzellikle, agaç motiflerine 
rastlanir. Bôylece, o dônem kumaç motifleri hakkinda da fikir edini-
riz. Gencin ône dogru yônelen sag elinde bir mendil, sol elinde ise, 
siyah motiflerle sùslù altm yaldizdan bir yaprak vardir. Çehre ifa
desiz olmakla beraber, yapraga yônelmiçtir, gôzler çahsm bir kon-
santrasyon içinde oldugunu gôsterir. Figùrùn çizimindeki zarafet 
Osmanli figûr sanatinin en ba§arih ôrneklerinden biri oldugunu gôs
terir. 

Res. 11 de (H. 2159, 17r) yine aym pozda bir figûr gôrûrùz. Ancak, 
buradaki kùçùk boy tasvirde figûr okuma faaliyeti içinde degildir. 
Sadece sol elinde bir kitap, sag elinde de mendil tutmaktadir. 

Res. 12 de (H. 2168, 32v) diger bir okuyan genç tasvirini gôrû-
yoruz. Ba§inda 17. yùzyil için tipik olan bir s ank taçiyan figûr, ye§il 
bir elbisenin ùzerine kolsuz kirmizi bir hirka giymiçtir. Yeçilliklerle 
bezeli bir doga içinde tasvir edilmiçtir. Sag eliyle açik bir kitap tut
maktadir. Birseyler okurken tasvir edilmistir. Sol elinde ise, bir yelpa-
ze vardir. Buna benzeyen diger bir tasvir de H. 2159 no.lu albûmûn 

(21) I. Stchoukine, La Peinture turque... II, Lev. I. 
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I3r sayfasmda gôrûlûr. Burada figùr bir eliyle kitap tutar, diger eli 
de kuçagmdadir. 

Eli kitapli genç tasvirlerinin en ilginçlerinden biri Res. 13 te (H. 
2168, 31r) gôrùlùr. Resmin çerçevesi yaldizh kivnk dallarla bezeli-
dir. Bunun içinde yaldiz boyah, dilimli sivri kemerin oluçturdugu 
bir nisin içinde genç, dervise benzeyen bir figùr yer ahr. Zeminde al-
tm yaldiz firça darbeleriyle verilmis. kûçùk bitkiler yapay bir doga 
izlenimi verir. Genç, sol elinde tuttugu kirmizi ciltli açik bir kitabi 
okurken tasvir edilmistir. Ancak, gôzler kitapta degildir, daha ileriye 
dogru bakmaktadir. Res. 10 da gôrdûgûmùz konsantrasyon burada 
yoktur. Figùr diger eliyle de turuncu renkli bir yelpaze tutmaktadir. 
Turuncu bir iç elbisesinin ùzerine mavi bir elbise giymiçtir. Gôgsùne 
siyah kapli bir kitap sikiçtirilmistir. Ayrica, kusagma kirmizi bir 
çanta asihdir. Kirmizi çizgili bir esarp sag on taraftan arkaya atil-
mistir ve kusak hizasmda yine one doner. E§arbm sagdaki uçusan 
ucu bu durgun resme bir hareketlilik verir. Baçmda ilginç bir kavuk 
vardir. Bu belki de bir tarikatla ilgilidir (Kalenderi?). Kitapîar gen-
cin okuma faaliyeti ile ilgili bir sahis oldugunu anlatir. 

Res. 14 te (H. 2158, lOr) baska bir figùr tipiyle karsilasinz. Eldi-
venli sag eliyle tut tugu atmaca, bu sahsm bir atmaca terbiyecisi ve-
ya ava gitmeye hazirlanan biri oldugunu akla getirir. Ûzerinde kir-
mizi bir iç elbisesi vardir. Elbisenin ônû sirmali kordonlarla sûslûdûr. 
Bunun ùzerine yakasi ve ônû gri kùrklù yesil bir manto giymektedir. 
Kusagmdan ince bir hançer veya bir kalem sarkar. Basinda yine 17. 
yùzyil için tipik olan kabarik bir s ank vardir. Figùr yaldizh bitkilerle 
sùslù bir zemin ûzerinde gôsterilmistir. 

Bazi figûrler ellerinde birsey taçimazlar, sadece bazi jestler ya-
parken tasvir edilirler. Res. 15 (B. 408, 8v) ve Res. 16 (B. 408, 9r) daki 
figûrler bu gruptandir. Res. 15 te bir tepenin ônûnde genç bir adam 
gôrûrùz. Basinda altm yaldizla (sirma) sùslù kirmizi bir takke var
dir. Yùz dolgundur. Saçlar yanaklarmin iki yanindan çeneye iner. Bu 
haliyle, Res. 10 daki genç adami hatirlatir. Fizyonomik ôzellikler açi-
smdan da iki figùr benzer. Sari renkteki bir iç elbisesinin ùzerine 
yesil astarli kisa kollu, siyah bir elbise giymistir. Belindeki kirmizi 
kusaga bir kama asihdir. Içte beyaz bir elbise gôrùnûr. Sari çoraph 
ve kirmizi pabuçludur. Sag kol asagiya ve ône yônelmistir. Bir jest 
yapar. Sol kol da yukari kivrilmi§tir ve eli bir konusma jesti yapar. 

Res. 16 daki genç de konuçma jesti yapar. Figùr dilimli bir kemer 
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içinde yer alir. Ayni gruba Res. 17 deki (H. 2168, 33r) genci de soka-
biliriz. Figùr dùz bir zemin ùzerine yerlestirilmistir. Baçimn ùstûnde 
altm yaldizla çizilmis, skeç gibi ùç tane bulut motifi gôrûlûr. Basinda 
mavi bir kepin etrafina serbestçe sarilmis bir sank giymistir. Ûzerin-
de turuncumsu bir gômlek ve pembe bir etek vardir. Bunlann ùs-
tùne yeçil bir elbise giymistir. Belinde ayni turuncudan bir kusak gô
rûlûr. Gôgsùne kirmizi ciltli bir kitap sikiçtinlmistir. Sag omuzu ù-
zerine atilmis. kirmizimsi, kahverengi bir §al, solda belden açagida 
one doner ve genç sol eli ile §ali tutar. Gôgse sikiçtirilmis kitap ve 
eçarp motifi Res. 13 te gôrdùgûmûz genç adami hatirlatir. Figùr 
sag elini ileriye uzatmis. konuçma jesti yapmaktadir. Yûz diger tas-
virlere oranla daha ifadelidir. Adeta çehrede mahzun bir ifade vardir. 
Bu figùrùn baçlik tipi ve yùzùnûn fizyonomik ôzellikleri açismdan 
en yakm benzeri Topkapi Sarayi Mùzesindeki baska bir albûmdeki 
bir minyatùrde ava giden at lmm çehresinde gôrûlûr (H. 2165, 
22v)(22). 

Res. 18 de (B. 408, 14v) y a n çiplak bazi genç adam tasvirleri gô
rûlûr. Sagdaki çahis sirtinda postu, elinde teberi ile bir dervis res-
midir. Solda bir omuzu açikta kalmiç genç de herhalde diger bir der-
vistir. 

Bu erkek figûrleri arasmda yabancilari tasvir edenler de vardir. 
Res. 19 da (B. 408, 24v) bir Avrupali ile bir î ranlmm resmine rasth-
yoruz. Avrupali genç erkek figûrù giysilerinden anlasilir. îranli ise 
adeta 17. yûzyilda Iran'da §ah Abbas dôneminde yapilmiç bir min-
yatùrùn kopyasi gibidir. Baçindaki taskm sangm biçimi bu devri 
yansitmaktadir. Bunun yam sira vùcuda verilen salmma harèketi 
de Safavî resimlerinin bir ôzelligini gôsterir ve bir Iran resminden 
kopya oldugu izlenimini uyandirir. Ancak, her iki figùrùn yùzùnûn 
fizyonomik ôzellikleri ayni nakkas. elinden çiktiklanni anlatmak-
tadir. 

Gôrùldùgû gibi erkek tasvirleri kadm tasvirleri ile karsila§tinl-
digmda daha bir çesitlilik gôsterir. Bùtûn bu tasvirler Osmanh top-
lumunun çeçitli kesimlerinden gelen sahislari temsil ederler. Bu al
bum resimleri acaba kimleri tasvir ediyordu? Bùyùk bir olasihkla 
belirli hiçbir kimseyi! Bu figùrlerin birbirini tekrarlayan yûz çizgileri, 
belirli kisilerden çok, belli tipleri tasvir ettiklerini ifade etmektedir. Bir 

(22) A.e., Lev. IV. 
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sonraki yùzyilda Levnî'nin ve Buharî'nin(23) portrelerinde ise idea
lize olmakla beraber, bazi çahislarm temsil edildigini gôrûyoruz. Res. 
20 de (H. 2164, 6r) gôrùlen Levnî'nin BursaJi Yusuf Bey'in portresi 
18. yùzyilda padiçah ve devlet bùyùklerinin yam sira burjuvadan 
insanlarm da portrelerinin yapildigmi gôsterir. Resimde Yusuf Bey 
bir eliyle gùl koklarken, ôbùr eliyle de mantosunun ônùnù açarken, 
geleneksel bir pozda gôsterilmiçtir. 

Levnî yerel tiplerin yani sira 17. yùzyil Iran resimlerinden kopya-
lar da yapmiçtir. Ayni albùmùn 4r sayfasmda yer alan (Res 21) Lev
nî'nin resmi, H. 2158 no.lu albùmùn 12r sayfasindaki Safavî genci 
(Res. 22) ile çok yakm bir benzerlik gôsterir. Levnî'nin resmi bu 
Safavî resminin bir kopyasidir. Her ikisinde de bir yastiga dayanan 
ayaklarmi bagdaç kurar gibi bùkmùs. bir genç gôrùlùr. Sag elinde 
kadehi, sol elinde sùrahisi vardir. Bir 17. yùzyil eseri olan Iran res
minde Riza-i Abbasî ûslûbunun ôzelligi olarak gôvde §i§kindir. Kon-
turlar ve yùz ifadesi yumu§aktir. Figùrùn yani baemdaki bitki, vù-
cudun meyline paralel olarak egilir ve vùcut hareketini tekrarlar. On
de Iran resminde sik sik rastlanan bir meyve kâsesi yer ahr. 

Levnî'nin resmi bir kopya olmakla beraber, resme Osmanhhk 
damgasmi basan bazi motifler hemen gôze çarpar. Figùrùn arka pla-
mnda bir Osmanli tipi kent manzarasi yer àlir. Diger bir motif de §ah-
sin elinde tuttugu iznik ici sùrahidir. Bunlarm diçmda Iran resmin-
deki yumuçakhk burada yoktur. Konturlar sert ve belirgindir. Figùrùn 
oturu§u biraz rahatsizdir. Iran resminde yastik figùrùn koltugunun 
altma girmiçtir ve figùrûn pozunda bir rahathk, yumu§aklik vardir; 
figûr adeta kemiksizdir. Levnî'nin kopyasmda ise yastik kolun al tma 
girmez, sadece, figùrùn dayandigi bir nesnedir ve bu yûzden oturuç-
ta bir sertlik vardir. 

Res. 23 de (H. 2164, 12r) ise eli sùrahili uzanmis, genç (24) Res. 24 
deki (H. 2158, 3r) Safavî tasvirini andirir. Her iki resimde de çahsm 
uzanis. biçimi, bacaklann durumu, sùrahi tutan el motifi aynidir. An-
cak, Safavî resminde çahsih sol eli yanaga dayanmiçtir ve çahis saga 
dogru bakmaktadir. Levnî'nin tasvirinde ise, bas. sol ele dayanir, 
gôzler kapalidir. Figûr kiz gibi zariftir ve adeta uyurken gôsterilmiç-
tir. Kusagi açilmistir ve sarigi yerde durmaktadir. Bu ufak farklarm 
yani sira en bùyûk degiçiklik figùrlerin duru§larmda gôrùlùr. Safa-

(23) Buharî için bk. N. Atasoy - F. Çagman, A.g.e., s. 76-77. 

(24) I. Stchoukine, A.g.e., Lev. LXXXII. 
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vî figûrùnde bir «S» egrisi yapan gôvdenin rahathgi Levnî'nin eserin-
de gôrùlmez. Levnî, sahsm bacaklarmi da hiçbir yere dayanmaksizin 
havaya kalkmis gôstermiçtir. Iran eserinde figùrùn dizleri yere deg-
mektedir. Poz daha tabiîdir. Iran eserindeki yumusaklik Osmanli e-
serinde sertlige dônùsmùçtûr. Bu tip uzanmiç yatan figùr tasvirlerine 
Safavî sanatinda 16. yùzyil sonundan bu yana sik rastlanir. Sadiki 
Bey'e atfedilen uzanmis, bir kadm figùrù de buna ôrnektir(25). Lev
nî'nin bôyle bir Iran geleneginden hareket ettigi anla§ihyor. 

18. yùzyilda figùr ressamligi tùrùnde ôrnekler veren diger ùnlû 
bir sanatçi da Abdullah Buharî'dir. Res. 25 te gôrùlen kadm resmi 
(H. 2143, lOr) bu nakkaçm eseridir ve sag ùst kôsede çerçeve ile kesil-
mis. altin yaldiz madalyonda Abdullah Buharî ismi ve 1157 H./1744 ta-
rihi okunur. Dùz bir zemin ùzerinde yer alan ve elinde içki sùrahisi 
tasiyan bu kadm tasvirinde en dikkati çeken taraf kiyafetin tasvir 
edilisindeki ôzendir. Baçinda kirmizi bir kepin etrafma sarilmiç altm 
yaldiz yapraklarla sùslû yesil kumastan bir s ank vardir. Ba§hgm 
ait kismmda yine yaldiz bezemeli koyu yesil bir bant gôrùnùr. Saç-
lar ince ôrgûler halinde arkaya dôkùlûr. Kadmm ùzerinde kisa kollu, 
kùrklù, bir mavi mantonun içinde gôgsù oldukça açik uzun kollu, 
zeyttn yeçili bir elbise vardir. Yakanm etrafmdan sùslù bir kirmizi 
serit geçer. Elbisenin ùzerinde altm yaldiz çiçek desenleri gôrùlùr. 
Daha içte turuncu ve mavi çeritli altm yaldiz sùslù (sirmah) bir elbi
se vardir. En altta yine sirma islemeli kirmizi bir çalvar giymistir. 
Boynunda kolyesi ve kulagmda kùpesi ile sùslù ve zarif bir kadm 
resmidir. Kadmm basi bùyùk, boynu kalm, omuzlan ise narin ve dû-
sùktùr. Kollar ince, karm ve kalça daha genistir. Gôzler iridir ve ken-
di içine dônùk bir ifade vardir. Dekoratif zevk, kiyafete verilen ônem-
de kendini gôsterir. Renklilik ve zarafet resmin bashca ôzellikleridir. 
Levnî'nin eserleriyle karsilastirildigmda Buharî'ninkiler daha çok 
portre ôzelligi tasirlar. 

Osmanh tek figûrlù album resimlerinin olu§umu genellikle el 
yazmalarmdaki bu tùr resimlerle ayni zamanda gôrùnmektedir. En 
bùyûgù 10x16 cm. boyutlarmda olan albûmlerdeki tasvirlerde daha 
çok ayakta duran pozlar kullanilmis ve toplumun çesitli kesimlerin-
den gelen kadmlar ve erkekler kahplasmi§ pozlarda tasvir edilmi§-
tir(26). Erkek resimleri kadmlara kiyasla daha çesitlilik gôsterir. Bu 

(25) A. y., Les Peintures des manuscrits de Shah Abbâs 1 ^ ..., Lev. XXVII. 
(26) Kaliplaçmiç tarzda figùr ve hatta portre çahçmalarma Avrupa sanatinda 

ôzellikle Rônesans resminde de rastlanir. Bunlar ùzerinde bir de monografi 
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resimler 17. yûzyilda yayginlaçmis. ve Levnî ile Buharî gibi sanatçi-
larla 18. yûzyilda da devam etmiçtir. Bu tùr figûr ressamligmm al
bum fikri ile çok uyuçtugu gôze çarpmaktadir. Ayni dônemlerde 
Safavî iran'da da minyatûr ve renkli desen tekniginde bu tûr eser-
lerin gôrûnmesi dikkati çeker. Safavî ôrneklerinden yapilan bazi kop-
yalar, Osmanh resminde bir tùr î ran etkisi bulundugunu gôstermek-
tedir. 17. yûzyilda iran'da §ah Abbas'm resmi ônemsememesi ve mi-
marîye yônelmesi sonucunda sarayda kendilerine uygun bir patron 
bulamayan nakkaçlar, ikinci derecedeki patronlara yôneldi. Artik 
bùyùk ôlçùde eserler pek resimlenemedi veya nadiren resimlendi am-
ma toplumun daha baçka bir kesimi için, ikinci derecedeki emirler, 
beyler ve burjuva smifi için daha ucuza mal olan eserler yapilmaya 
baçlandi. Bunlar tek veya grup halindeki çahislarm portreleriydi. 
Buna benzer bir olay da 17. ve 18. yûzyilda Japonya'da meydana 
gelmis. ve zenginleçen burjuva smifmin zevklerini karçilamak ùzere 
tahta baskilar ortaya çikmi§ti. Bôylece, bu yûzyillarda Osmanh, Sa
favî ve Japon ortammda devrin ortak ôzelligini yansitan degiçik 
ùslûpta eserler ortaya çikti. iran'da baçh baçma bir. moda oluç-
turan figûr ressamhgi Sadiki Bey, Gùrcù Siyavuç, Riza-i Abbasî, 
Muhammed Kasim ve Muhammed Yusuf gibi sanatçilarla siyah mù-
rekkep ve renkli desen tekniginde sayisiz eserler verdi. Bunlarm 
yam sira Res. 9' da gôrdûgùmùz gibi minyatûr tekniginde de eserler 
de yapilmaya devam ediyordu. Bu tùr resimler minyatûrlerdeki mo-
tiflerin pertavsizla bùyùtùlmù§ benzerleri gibidirler. Ayni çeyi Os
manh figûrleri için de sôyleyebiliriz. Onlarin benzerlerine de, her 
zaman olmasa bile, minyatùrlerde rasthyoruz. 

Safavî resimlerinin albùmlerde Osmanhlarla yan yana bulunma-
si Osmanh nakkaçlarmm bu resimleri bildigini ve onlardan esinlen-
digini de gôstermektedir. Ancak sirf Iran etkisi ile mi veya daha ba§-
ka nedenlerle de mi Osmanhlarda bu tùr resimler ortaya çikmiçtir? 
Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Bu moda da iran 'm oldukça bùyùk 
bir payi olmakla beraber, figûr ressamligmm adeta devrin bir ortak 
ôzelligi gibi gôrûnmesi, portre çah§malarmin biografik nitelikteki 
eserlerin, Osmanhlarda oldukça geriye giden bir geçmiçi olmasi, 17. 
yûzyilda Osmanhlarda da bôyle bir modanm ortaya çikmasmda ve 
sonralan 18. yûzyildan itibaren bunlarm kiyafet albùmlerine dônù§-
mesinde bir roi oynamis. gibi gôrûnmektedir. 

vardir. Bk. : M, Jenkins, The State Portrait Its Origin and Evolution, New 
York, 1947. 
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Osmanlilarda portrecilige ônem verilmesine ragmen, bu tek fi-
gûrlû album resimleri portre ôzelligi taçimazlar. Maske gibi yùzleri, 
statik ve durgun tavirlari ve canli renkleri ile daha çok Japon tahta 
baskilarmi hatirlatirlar. Sert çizgi kullanimi ile maket gibi kati bir 
izlenim birakirlar. Safavî resimlerine gelince, çahislarm vùcutla-
nndaki elastikiyet, hareketlilik, yumuçak bir firça kullanimi ve yuz-
lerdeki ifadecilik ile daha gerçekçi ve dogal bir yaklaçim gôsterirler. 




