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verilmiştir. F. Banu Mahir’in bu konuya yaptığı katkılar üzerinde durulmuş, araştırmanın 

tarihe, sanata ve sanat tarihine sunduğu katkılar belirtilmiştir. 
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Türk kültürüne, sanatına ve tarihine önemli hizmetlerde bulunmuş, pek 

çok fikir ve sanat insanımız vardır. Bu fikir ve sanat insanlarından biri olan 

ve  1956  yılında  İstanbulʹda  doğan  Fatma  Banu  Mahir,  İstanbul  Alman 

Lisesini  bitirdikten  sonra  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Sanat 

Tarihi  bölümünden  1980  yılında mezun  olmuştur. Avrupa  sanatı, Türk  ‐

İslam  sanatı  (minyatür,  tezhip, cilt, hat vb.),  İslam El Sanatları ve Mimari 

bezeme tasarımları ile Bizans sanatı alanlarında uzmanlaşmış olan F. Banu 

Mahir’in  lisans  tez  çalışması  “Osmanlı  Minyatür  Sanatında  Abdullah 

Buhari’nin  yeri’’dir.  1984  yılında  İstanbul  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler 

Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında “Osmanlı Resim Sanatında Saz 

Üslubu” başlıklı  tezi  ile doktor unvanını  alan Mahir,  1997  yılında Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde göreve başlamış 

ve  2004  yılında  profesör  olmuştur.  Sanatçının  Türk  ve  İslam  sanatının 

değişik alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını bulunmaktadır. 

Fatma Banu Mahirʹin kaleminden çıkan sosyal, sanatsal ve kültürel tarih 

araştırmaları  için  bu  yazı  ile  tanıtılan  ve  ilk  baskısı  2005’te  yayımlanan 

Osmanlı Minyatür Sanatı başlıklı eseri, 2012 yılında  ikinci kez basılmıştır. 

Bu  çalışma  okuyucusuna Osmanlı Minyatür  Sanatı  hakkında  günümüze 

kadar  yapılan  araştırmaların  değerlendirilmesi,  Osmanlı Minyatürlerinin 

üslupsal  gelişimi,  türleri,  ikonografyası  ve Minyatür  Sanatına  yön  veren 

önemli  minyatür  sanatçılarının  tanıtıldığı  bir  ürün  niteliğindedir. 

Olağanüstü  titiz, sabırlı ve ciddi bir bilimsel araştırma olarak ortaya çıkan 

bu  eser,  genç  kuşak  sanat  tarihçilerine,  sanat  eğitimcilerine  ve  sanat 

öğrencilerine önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. 

Osmanlı minyatürleri,  gerçekçi  üslubu  sayesinde  tarih,  kültür  tarihi, 

sanat  tarihi,  sosyoloji  alanlarında  kıymeti  tartışılmaz  görsel  belgelerden 

sayılmışlardır.  Ayrıca  minyatürler  Cumhuriyet  sonrası  sanatının,  batılı 

anlayışta bir  resme dönüşmesine ve çağdaş Türk  resminin gelişmesine de 

temel  teşkil etmiştir.  İslamiyet’ten önce Orta Asya’da Uygurların geliştirip 

üst  seviyeye  getirdikleri minyatür  sanatı,  İslamiyet’in  kabulünden  sonra 

çeşitli  şekillerle  Anadolu’ya  gelmiştir.  Anadolu’da  Selçukluların  ve 

Türkmen hanedanlarının minyatür üzerine pek çok etkileri olmakla birlikte 

Anadolu beylikleri arasından çıkarak, devletini üç kıta üzerinde genişleten 

ve  büyük  bir  imparatorluk  hâline  getirmeyi  başaran Osmanlı Devletinde 

minyatür  sanatı  zirveye  ulaşmıştır.  İstanbul’un  fethinden  sonra Osmanlı 

minyatür  sanatının Batı  kültürüyle  etkileşimi  hızlanmış  ve  bu  etkileşimle 

birlikte bu sanat dalı büyük bir evrim geçirmiştir. Ele alınan eserde, Osmanlı 

minyatür  sanatındaki  gelişmeler  ve  değişmeler  detaylı  bir  şekilde 

sunulmuştur. 
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228  sayfadan  oluşan  eser;  altı  bölüm,  sözlükçe,  kaynakça,  son derece 

kaliteli  kuşe  kâğıdına  basılmış  renkli  resim  listesi,  levhalar  ve  dizinden 

meydana gelmiştir. Birinci bölümde  yazar,  ‘İslam Sanatında Minyatür ve 

Osmanlı Nakkaşhanesi’  başlığı  altında minyatürün  doğuşu,  genel  olarak 

minyatürün  tanımını,  nasıl  yapıldığını  ve  yapılırken  kullanılan  araç  ve 

gereçleri  anlatılmaktadır.  Osmanlı  nakkaşlarını  ve  nakkaşhanelerini, 

nakkaşların  minyatür  yapma  dışındaki  vazifelerini  anlatan  kısmı 

müteakiben, Osmanlı Devleti’nin güçlenmesi ile birlikte saray yönetiminin 

sanata ve sanatçıya karşı ilgisi, beğenisi ve desteği ele alınmıştır. Ayrıca bu 

bölümde,  kitap  sanatını  ve  sanatçısını  koruma  görevini  üstlenen  saray 

yönetimi dışındaki diğer hamilerden de övgüyle bahsedilmiştir. 

İkinci bölümde Osmanlı’dan önceki Türk minyatür geleneğinden, İslam 

dünyasındaki  ilk  minyatürlü  yazmalardan  ve  Türklerin  minyatüre 

katkılarından  bahsedilmiştir.  Türklerde  minyatür  geleneği  onların  Orta 

Asya’da  tarih  sahnesine  çıkmasına  kadar  uzanır.  Minyatürde  ilk  Türk 

temsilci  ise  sanatta  çok  istidatlı  olan  Uygur  Türkleridir.  Konu  ve 

kompozisyon  olarak  dikkat  çekici  olmasının  yanında  kitap  resminin 

şekillenmesinde  Maniheizm  inancının  etkisi  görülmüştür.  İslamiyet’ten 

önce  Uygurların  geliştirip  üst  seviyeye  çıkardıkları  minyatür  sanatı, 

İslamiyet’in  kabulünden  sonra  çeşitli  şekillerle Anadolu’ya  gelmiş  ve  bu 

dönemde  İslam  dünyasının  tek  hâkimi  olan  Selçuklu  Türkleri,  Selçuklu 

minyatür  üslubunu  oluşturmuşlardır.  Anadolu  Selçukluları  zamanında 

devam  eden minyatür  sanatı  gelişerek  günümüze  kadar  ulaşmıştır.  İlim, 

astronomi, hekimlik,  tabiat ve edebî konuların  işlendiği birçok minyatürlü 

yazmadan bu bölümde bahsedilmiştir.  

Detaylı olarak ikinci bölümde hekim Diskorides’in şifalı otlar hakkında 

yazdığı Materia Mediciada betimlemelerden, Ptolome’nin Almagest  isimli 

astronomi  kitabına  dayanan  Suvar  el‐kavâkıb  es‐sâbita  isimli  yazmadan, 

edebî  eserlerden olan Beydeba’nın Kelile ve Dimne’sinden, Diyarbakır’da 

saray mühendisi Ebûl’iz Ebûbekir İsmail bin er‐Razzâz el‐Cezerî tarafından 

yazılıp resimlendirilen Kitâb fi Ma’rifet el‐Hıyal el‐Hendesiyası’nın mekanik 

keşiflerinden,  Konya’da  XIII.  yüzyılda  Hoylu  Abdülmümin  Bin 

Muhammed  adlı nakkaş  tarafından  resimlenen bir  aşk öyküsünü  anlatan 

Varka ve Gülşah  isimli minyatür gibi daha pek çok minyatürlü yazmanın 

üslupsal  özelliklerinden,  benzerliklerinden  bahsedilmekte  olup, 

betimlemeler detaylı ve sağlam bir kaynakçaya dayandırılarak belgeler ve 

resimlerle desteklenmiştir. 

Osmanlı minyatürünün gelişim evreleri hakkında detaylı bilgiler sunan 

üçüncü bölümde yazar, minyatür yazmalarının günümüze ulaşan en erken 

tarihli  örneklerin  şekillendiği  kentlerden  bahsetmiştir.  Bu  şehirlerdeki 
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minyatür yazmalarının Osmanlının  ilk resimli tarihleri olması bakımından 

bu  yazmaların  tarihî  açıdan  önemine  değinmiştir.  Çalışmada  Osmanlı 

minyatürlü yazmalarından günümüze ulaşmış en erken  tarihlisi olan  Şair 

Ahmedî’nin  Amasya’da  hazırlanan  İskendernamesi’nin  1416’da  yapılan 

kopyasının  üslupsal  özelliğine,  içeriğine  ve  çok  önemli  bir  tarihî  belge 

değeri  taşımasından  bahsedilmiştir  (s.  42).  Osmanlı  minyatür  üslubunu 

temsil eden ve 1455‐1456 yılları arasında Edirne’de hazırlanan diğer önemli 

eser  Bedi’eddin Minuçihr  el‐Tacirî  el‐Tebrizî  isimli  şaire  ait  olan  gül  ile 

bülbülün  ümitsiz  aşkını  atlatan  Dilsûznâme’nin  kompozisyon  ve  teknik 

özellikleri  ele  alınıp  değerlendirilmiştir  (s.  44).  Yine  1460‐1480  yılları 

arasında yapılan bir başka eser olan Kâtibi mahlasını kullanan İranlı fıkıh, 

hadis  ve  tefsir  bilgini  Şemseddin Muhammed bin Abdullah Nişaburî’nin 

kasidelerini  içeren  Külliyât‐ı  Kâtibî’nin  kompozisyonu,  renk  anlayışı, 

renkleri  düzenlemesi  ve  form  dilinden  bahsedilmiştir.  Bu  özellikler, 

Osmanlı  minyatür  sanatının  ileriki  dönemlerdeki  örneklerinin  belirgin 

özellikleri  olacağının  işaretlerini  sunmuş  ve  bunu  yazar,  örnek minyatür 

resimlerle de desteklemiştir.  

Yine  erken  dönem  Osmanlı  minyatür  örneklerinden  Fatih  Sultan 

Mehmed  için yazılıp  resimlenmiş olan  Şerefeddin Sabuncuoğlu  isimli bir 

hekimin  kaleminden  çıkan  Cerrâhiyetü’l  Hâniyye  isimli  eserde  çeşitli 

hastalıkların  tedavisinde uygulanan  tıbbi müdahaleleri ve kullanılan  tıbbi 

aletlerin  betimlemelerinden  ve  tasvirlerin  üslupsal  özelliklerinden 

bahsedilmiştir. Ayrıca eserde XV. yüzyılda Anadolu’da ebe olarak çalışan 

kadınların belgelenmesi bakımından önem  taşıdığına değinilmiştir  (s.  45). 

İstanbul  Nakkaşhaneleri  ve  buralarda  yapılan  eserlerden  de  çalışmada 

detaylı  bir  şekilde  bahsedilmiştir. Ayrıca  yazar  eserinde Batının  bilim  ve 

sanat alanındaki ilerlemelere, yapılan yeniliklere karşı duyarlı ve ilgi duyan 

Fatih’in  sanatı  ve  sanatçıyı  destekleyip  batılı  sanatçıları  saraya  davet 

etmesiyle  Osmanlı  minyatür  sanatının  gelişiminin  yepyeni  bir  boyut 

kazanışını bilgi ve belgeler ışığında okuyucuya sunmaktadır. Dahası eserde 

Osmanlı  minyatürünün  yükseliş  döneminden,  topografik  ressamlıktan, 

şehnamecilik ve portrecilikten, Osmanlı minyatür üslubunun doğuşundan, 

Osmanlı  minyatürüne  etki  eden  üsluplara,  konulara,  tek  yaprak 

minyatürden  Batılılaşma  dönemi  tuvale  geçiş  evrelerine  kadar  pek  çok 

husus ele alınmış ve incelenmiştir. 

Osmanlı minyatür yazmaların türlerinin ele alındığı dördüncü bölümde 

yazar,  Osmanlılarda  ağırlıklı  olarak  resimlendirilen  konunun  edebiyat 

olduğunu, bilgi, örnek ve belge ile sunmaktadır (s. 97‐98). Yine bu bölümde 

Osmanlı yazmaları arasında önemli bir yer tutan, hazırlandıkları dönemin 

önemli  olaylarını  belgelemeleri  ve  dönemin  resim  üslubunu  belirlemesi 
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bakımından  çok önemli bir yere  sahip olan  tarih konulu  Şehnâmeler’den 

bahsedilmiştir  (s.  99). Akabinde  tarih  konulu  diğer  tür  olan  savaşları  ve 

seferleri,  bir  kalenin  alınış  hikâyelerini  konu  alan  Gazavatnâmeler 

ayrıntılarıyla  incelenip  değerlendirilmiştir.  Silsilenamelerde,  bütün 

Peygamberlerin  ve  tarih  büyüklerinin  şecerelerinin  belirtildiği  soyağacı 

şeklindeki  yazmalardan  örnekler  sunulmuştur  (s.  105).  Diğer  önemli 

minyatürlü yazma konusu olan ve Nakkaş Osman’ın yaratıcı dokunuşuyla 

hazırlanan  Sûrnâmeler, Padişah  çocuklarının  sünnet  ve  evlilik  töreni  gibi 

şenliklerini  anlatmaktadır  (s.  107‐108). Yine  bu  bölümde,  Seyyid Lokman 

tarafından  hazırlanan  ve  bir  İslam  tarihi  olan  Osmanlı  tasvir  sanatının 

peygamberler tarihi ile ilgili minyatürlerinin görüldüğü ilk eser Zübdetü’t‐ 

Tevârihi’den,  tasavvuf,  bilim  ve  albüm  resimlerinden  konular  analiz 

edilerek, minyatür örnekleriyle desteklenip okuyucuya sunulmuştur. 

Eserin beşinci bölümünde padişah portreciliği, saray hayatı, saray dışı 

hayat,  savaş  ve  kuşatma,  av  ve  hünerleri,  şehir  tasvirciliği,  peygamber 

öykülerine  ilişkin  Osmanlı  minyatürlerinin  ikonografyası  detaylı  olarak 

tasnif edilip bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Son  bölümde,  Osmanlı  minyatür  sanatının  şekillenmesinde  önemli 

katkıları  olan  sanatçılar  üzerinde  durulmuştur.  Osmanlı  padişah 

portreciliğinin  gelişmesinde  etkin  olan  ve  Fatih’in portresini  yapan  Sinan 

Bey ile öğrencisi Şiblizâde Ahmed Bey’den bahsedilmiştir. Fatih döneminde 

ilk örneklerini veren padişah portreciliği, Nigarî, Nakkaş Osman, Nakkaş 

Hasan, Nakşî, Hüseyin  İstanbulî, Levnî, Refail ve Kapıdağlı Konstantin’in 

çabalarıyla  önemini  kaybetmeden  19.  yüzyılın  sonuna  kadar  devam 

etmiştir.  

Burada,  Osmanlı  minyatürüne  yeni  yaklaşım  biçimi  ve  yeni  bir  dil 

getiren topografik ressamlık türünün öncüsü olan, Türk resminde figürsüz 

manzara  resminin  ilk  örneklerini  veren,  kent  ve  liman  tasvirleri  yapan 

Matrakçı Nasuh da bilgi ve örnekler ışığında anlatılmıştır. Tam profil ya da 

dörtte üç profil  kalıbını  kullanarak  çalışan  önemli portre  sanatçısı Nigarî 

mahlaslı Haydar  Reis  okuyuculara  sunulmuştur. Osmanlı  padişahlarının 

tasvirlerini yaparak minyatür sanatına Dizi Padişah Portreciliği ile yeni bir 

geleneğin öncüsü olan Nakkaş Osman ele alınıp değerlendirilmiştir (s.177‐

178‐179).  

Bu  bölümde  ayrıca  doğaya  dayanan,  gerçekçiliğe  öncelik  veren, 

figürleri dörtte üç profilden  veya  arkadan portre  yaparak  çalışan  ve  geri 

plan kompozisyonuna derinlik kazandıran nesneleri ele alıp betimlemeler 

yapan Nakşî’den, minyatür sanatçılarının son temsilcilerinden biri olan, saz 

üslubunda  tezhip ve  resim  yapan,  aynı  zamanda ünlü bir halk  şairi olan 

Levnî’den  bahsedilmiştir.  Geleneksel  resme  yenilikler  getiren  Levnî, 
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derinlik,  duyguları  yansıtan  yüz  ifadeleri  ile  Osmanlı  portreciliğine  de 

yepyeni bir  soluk getirmiştir. Yaptığı Sûrnâme‐i Vehbî‘deki betimlemeleri 

ve  resimlerinde  batı  resim  geleneğinin  güçlü  etkilerini  taşıyan  Levnî, 

kaynak ve örnekler ışığında ortaya konmuştur.  

Sonuç olarak tarihî ve sanatsal değer taşıyan bu kitap, literatür tarama 

tekniği kullanılarak okur için yeni ufuklar açmıştır. Zengin bir kaynakçaya 

sahip  kitapta  her  biri  tarihî  bir  belge  niteliği  taşıyan  Osmanlı 

minyatürlerinin  geçmişe  dair  birçok  sorunu  aydınlatmasında  önemli  bir 

yere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bilhassa Osmanlı saray hayatı,  şenlikler, 

eğlenceler,  savaş ve  seferler, portre, bilimsel ve  tarihî konuları anlatan bu 

minyatürler günümüzde bir belge olmasının dışında sanat eseri özelliği de 

taşımaktadır. İşte bu noktada yazar, bütün bu ele alınan konuları kitabında 

sade, anlaşılır ve etkili bir dil kullanarak, konulara ait örnekler sunarak, bilgi 

ve belgelerle takdim etmiştir.  

Kitap, hedef kitlesi olarak özellikle üniversite okurları  için  son derece 

önemli bir bilimsel kaynak teşkil etmektedir. Kitapta metin içerisinde de yer 

yer  siyah  beyaz  görsellerin  olmasının  yanında,  daha  çok  kitabın  ekler 

bölümüne eklenen minyatür örnekleri renkli kuşe kâğıda basılmıştır. Fakat 

görsellerin arkaya  eklenmesi, okuyucunun kitabı okurken verilen bilginin 

görseli  için  arka  bölümü  açmasını  ve  oradan  resim  aramasını 

gerektireceğinden  pratik  bir  kullanım  arz  etmektedir.  Banu  Mahir’in 

çalışması, okuyucuya gerek minyatür sanatını, sanatın inceliklerini, tarihini 

ve  gelişimini  ve  gerekse  bu  sanat  dalının  temsilcilerini  detaylı  olarak 

tanıtmış olması açısından son derece kıymetli ve dikkate şayan bir çabanın 

ürünüdür. 

 

 

 

 


