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‘Sen Galileio’m, kutsal göklerin en kutsalını 
açtın. Çıkarılan gürültüye nefretle bakmaktan 
başka ne yapabilirsin?’ 

Johannes Kepler’in Galilei’ye mektubundan 

 

Resim, Rönesans’ta olduğu kadar başka 
hiçbir dönemde bu kadar önemli bir rol 
oynamamıştır. Minyatür ise, belki hat gibi 
başka sanatlar veya mimarlık kadar ön 
plana çıkmasa da Osmanlı için kuşkusuz 
en önemli resim sanatıdır. Bu iki kültürü 
anlamak ve belli ölçülerde birbiriyle 
karşılaştırmak için bu sanatlar ve eserleri 
üzerinden okuma yapmak oldukça zor ve 
tartışmaya açık bir konudur. Fakat bu 
eserlerin birtakım çok karakteristik 
özelliklerinin, dönem insanlarının dünya 
görüşleri hakkında ciddi ipuçları verdiği 
düşünülebilir.  

Konular 

Konu itibariyle Rönesans resimleri ve 
Osmanlı minyatürleri birbirine bir hayli 
yakındır. Osmanlı’da minyatürler 
çoğunlukla saray tarafından yaptırılmıştır 
(And, 1998). Dolayısıyla konular 
çoğunlukla savaşları, saray hayatını, dini 
hikayeleri, peygamberlerin mucizelerini  
anlatır. Rönesans’ta ise ressamlar yoğun 
bir biçimde kiliseye hizmet etmişlerdir. 
Minyatür genellikle metinlere eşlik eder 
olduğundan, küçük boyutlarda ve 
kitaplarda kalmıştır. Doğan Kuban’a 
(2004) göre minyatürün günümüzde pek 
rağbet görmemesi de bundan dolayıdır. 
Aslında çok ciddi bir hazine devlet 
arşivlerindeki tozlu raflarda gizli 
kalmaktadır. Rönesansta ise, resmin 
fonksiyonu bir metine eşlik etmek değildir. 
Resim tek başına bir olayı veya kişiyi 



2 
 

anlatır. Rönesansın en parlak ressamlarının 
kiliseleri süsleyen çok önemli eserlerinin 
olması ise o sanatın hala güncel kalması 
için büyük bir şanstır.  

İki sanat arasındaki ilk ayrım dini 
konuların tasvir edilişinde başlar. İslam’da 
Hz. Muhammed’in veya ailesinin tasvir 
edilmesi yasak olduğundan, bu kişilerin 
yüzleri minyatürlerde peçe ile örtülür 
(And, 1998). Çok nadir de olsa Hz. 
Muhammed’in yüzünün yerine çiçek 
konulduğu da görülür. Hristiyanlıkta ise 
Hz. İsa’nın tasviri 5. veya 6. yüzyıla kadar 
sadece bir ışık haresi olarak yapılmıştır. 
Fakat daha sonra dini anlatmada kolaylık 
sağlanacağı düşünüldüğü için kilise 
tarafından tasvirlere izin verilmiştir. Işık 
haresi veya nur diye tabir edilen mefhum 
her iki kültürün resimlerinde de 
görülebilir. Osmanlı minyatürlerinde 
peygamber veya velilerin etrafında bir ateş 
şeklinde nur çizilir. Bu çizim genellikle 
altın yaldızlarla bezenir. Ateş ve nur 
benzetmesi çeşitli İslami kaynaklarda da 
görülür. Örneğin Mevlana Allah ile insan 
arasındaki perdeler kalksaydı onun 
nurundan insanın yanacağından bahseder 
(Can, 1997). Rönesans resimlerinde ise 
Hz. İsa veya azizlerin kafalarının üzerinde 
genellikle bir ışık ya da altın renkli bir disk 
olarak bu mefhum karşımıza çıkar.  

Perspektif 

En ayırıcı özellik kuşkusuz perspektif 
tekniğidir. Perspektif kurallarının, yani 
gerçekte birbirine paralel çizgilerin 
resimde tek bir noktaya doğru uzanıyor 
olması Rönesans resminin en önemli 
özelliğidir. Minyatürde ise böyle bir kaygı 
güdülmemiştir. Hatta gerçeği olduğu gibi 
tasvir etmekten uzun yıllar kaçınılmıştır. 
Minyatürün biçimsel olarak izleri 
Uygurlara kadar gidebilir (Aslanapa, 1993). 
Rönesans resmi ise Ortaçağ resimlerinden 

tamamen koparılamasa da perspektif 
özelliği ile önemli bir milad olarak görülür. 
Perspektif sadece bir teknik terim olarak 
algılanmamalıdır. Perspektifin çıkış nedeni 
doğayı olduğu gibi yansıtma kaygısı ve 
sanatçının, izleyicinin ve kendisinin bakış 
açısını verebilme kaygısıdır (İren, ders 
notları). Dolayısıyla perspektif sadece 
Brunelleschi’nin tek noktada birleşen 
çizgileri keşfetmesi ile ilgili değildir. 
Perspektif öznelliğin belirtisidir. Çünkü 
sadece ne görüldüğünü değil, öznenin 
konumuna göre ne görüldüğünü verir. 
Turgut Cansever’e (2007) göre ise bu 
devamında birçok yanlış düşünce biçimini 
getiren bir olgudur: 

“Rönesans resminde, bakan gözün bulunduğu 
noktadan ne görülüyorsa o anlatılır. Önceden 
kabul edilmiş hiçbir değerlendirme, bu anlatımda 
görüntüyü tadil etmez. Bir Hıristiyan Ortaçağ 
resminde önemli olan, daha büyük, daha üst bir 
yerde; bir İslam minyatüründe ise önemli olan, 
önemli bir noktada bulunur ve ölçüsü itibariyle, 
aldığı yer ve daha evvelden öngörülen, kabul 
edilmiş değerler sistemini yansıtır. Yani bir İslam 
minyatüründe düzene hakim olan biçim oluşumu 
gözle görülenden ibaret değildir. Resmedilen 
konunun özüne, unsurlarına ait daha evvel kabul 
edilmiş bir hiyerarşiler sistemi yansır. Rönesans’ta 
bu hiyerarşiler sistemi ortadan kalkmakta, 
yalnızca görülen biçim görüldüğü gibi 
nakledilmektedir. Böyle olunca, hakikatın 
tümünün nakledildiği zannı hakim olmaktadır. 
Hakikatin görülenden ibaret olduğu, hatta 
hakikatın o anda görülen şeklinin hakikatin 
bütünü olduğu zannı hakim olmaktadır. Tabii 
bu, varlığı son derece daraltıcı, kısıtlayıcı bir 
görüş açısıdır. Bu beraberinde birçok başka 
yanılgıyı da sürüklemektedir.”  

Cansever’in resmin hiyerarşik 
kompozisyonu ile ilgili söyledikleri, yani 
minyatürlerin daha önceden kabul edilmiş 
değerleri yansıtması belki onların yazılı bir 
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metine eşlik ediyor olmasıyla 
ilişkilendirilebilir. İçeriğindeki olayın, 
hemen yanındaki yazıyla açıklandığı bir 
minyatürün karakterlerinin konumu 
dolayısıyla birincil planda değildir. 
Rönesans resminde eleştirilen şey resmin 
kendisi değildir. Resimdeki öznelliğin 
hayatın kendisine yansımasıdır. Aslında tek 
bakış açısının mutlak doğru olduğu 
Rönesans düşüncesi 25 yıl kadar kısa bir 
dönem yaşamıştır. Çıkış noktası ise insan 
bedeninin mutlak mükemmeli temsil 
etmesidir. Nasıl ki insan vücuduna bir 
ekleme veya ondan bir çıkarma 
yapılamazsa, bir eser de bu şekilde 
olmalıdır (Cansever, 2007). Gerek modern 
felsefeler, gerekse Batı Ortaçağ, İslam ve 
Uzakdoğu felsefeleri hayatı böyle 
algılamayıp, bir süreç olduğunu söylerler. 
Örneğin usta caz müzisyeni Wayne 
Shorter bir röportajında (Rivoira, 2009) bir 
bestenin, müzik parçasının hiçbir zaman 
tamamlanmadığını, hatta hayatta hiçbir 
şeyin tamamlanmadığını söyler. Fakat 
Rönesans’ın bu kısa ve saf döneminde 
böyle bir yanılgı ortaya çıkmıştır. Burada 
Galilei’nin buluşundan da bahsetmek 
gerekir. Galilei bilindiği gibi teleskopu ile 
yaptığı incelemelerde Dünyanın Güneş 
etrafında döndüğünü keşfetmiştir. Fakat 
Hristiyan inancından bu böyle değildir. 
Dolayısıyla bu kilisenin yüzleşmesi gereken 
bir problem olmuştur. Dönemin Papa’sı 
da Galilei ile arkadaştır. Hatta Papa 
olmadan önce de bir matematikçidir. 
Galilei’nin buluşunu incelemek üzere bir 
heyet kurulur ve buluşun doğru olduğuna 
karar verilir. Fakat Galilei’den buluşunu 
İtalyanca değil de Latince yayınlaması 
istenir. Çünkü bu bilginin aniden yayılması 
sosyal ve ahlaki bir çöküşe neden olabilir. 
Galilei ise kilisenin isteğini yerine getirmez 
ve metni İtalyanca yayınlar. Brecht şöyle 
diyor: “Galilei bu davranışıyla bütün 
dünyayı değiştiren bir şey yaptı. Yani 

herkese kendi eliyle yıldızlara, kainata 
bakmak ve herkesin kendi gözüyle kainatı 
değerlendirmek imkanına sahip olduğu 
kanaatini verdi.” Bu kanaat sayesinde 
günümüzdeki üstün teknolojik başarılara 
ulaşıldı. Fakat aynı zamanda da sosyo-
kültürel felaketlerle ve nükleer silahlarla 
beraber bütün insanlığın da büyük bir 
çöküş yaşamasına neden oldu. Huizinga 
ise (1988) Rönesans’ı şöyle tanımlıyor: 
“Rönesans bireyciliğin doğuşudur, güzellik 
dürtüsünün uyanışı, dünyasallığın ve joie 
de vivre’nin zaferi, dünya gerçekliğinin akıl 
tarafından fethedilmesi, pagan yaşam 
zevkinin yeniden canlanması, dünyayla 
olan doğal ilişki içinde kişilik bilincinin 
gelişmesi...” 

Galilei’nin insanlara verdiği bu düşünce 
biçimi, yani ‘Benim gördüğüm doğrudur.’ 
düşüncesi İslami düşünce ile ciddi bir 
ayrılık içindedir. İslam’da bireyin yeri çok 
önemlidir. Hristiyanlık dinine kıyasla 
yaratıcı ile yaratan arasına bir aracı 
girmemesi bu önemi açıkça gösterir. Fakat 
Rönesans’taki bireysellik ile ayrıldığı nokta, 
İslam’da herhangi bir yaratıcıya değil 
Peygamberin tarif ettiği yaratıcıya 
inanmaktır. Yani herkes kendi aklındaki 
yaratıcıya, düşünceler bütününe 
inanmamaktadır. Bunun yerine tarifi belli 
bir yaratıcıya ve onun sosyal-ahlaki kurallar 
bütününe inanmak durumundadır. 
Galilei’nin yaptığı şey, Huizinga’nın da 
gururla bahsettiği gibi bu durumu ortadan 
kaldırmak olmuştur. Nitekim ünlü tarihçi 
Jacob Burckhardt da Rönesans uygarlığını 
tip olarak doktrinlerin ve ahlak kurallarının 
üstünde, kendini beğenmiş, uçarı bir haz 
adamı olarak düşünmüştür  (Huizinga, 
1998). 
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‘Gönül ehlinin bilgileri kendini taşır; beden 
ehlinin bilgileri ise, kendilerine yük olmuştur.’ 

Rumi 

Portreler 

Jan Van Eyck’in Giovanni Arnolfini’nin 
portresini yapması da bireyciliğin ön plana 
çıkmasında önemli bir dönüm noktasıdır 
(Batur, 1998). O güne kadar sadece siyasi 
veya dini bir önemi olan kişilerin portresi 
yapılırken Van Eyck’in yaptığı çok mühim 
bir iştir. Çünkü Arnolfini sıradan bir 
vatandaş, bir tüccardı. Bu Rönesans’ta 
başlayan bireyci düşünceyi çok iyi 
tanımlayan bir hadisedir. Yakın 
dönemlerde Osmanlı minyatürlerine 
bakarsak eğer, portre olarak sadece 
padişahlarla karşılaşabiliriz. Arnolfini gibi 
sıradan bir vatandaşın portresine rastlamak 
söz konusu dahil değildir. Fakat söz 
konusu portre olsa bile Osmanlı 
minyatürünün stilize tarzı 
değişmemektedir. Bir Rönesans resminde 
gerçeği yansıtmak hedefken, Osmanlı 
minyatüründe bundan özellikle 
kaçınılmıştır. Bunun bir sebebi özellikle 
Ortaçağ’da tüm tek tanrılı dinlerde olduğu 
gibidir. Yani tanrı yaratısı olan birşeyi 
olduğu gibi tekrar etmek günah sayılır. Bu 
İslam kültüründe resim olan yerde ibadet 
edilmemesi gibi olgularda görülebilir. Buna 
ek olarak başka bir sebep, belki de İslam 
ile Ortaçağ kültürünün ayrılmaya başladığı 
bir durumdur: İslam kültürü doğuşundan 
beri putlara ve putlaştırmaya karşı bir 
tutum sergilemiştir. Hz. Muhammed’in 
resmedilmesine izin verilmemesi bu 
sebeptendir. Yani dinin, bir resim ile 
simgeselleşip derinliğinin kaybolmasına 
engel olmaktır. Bugün Hristiyan 
dünyasında böyle bir durumla 
karşılaştığımızı düşünmek yanlış olmaz.  

Bireysellik farkı bu sanatların bizzat kendi 
karakterinde de mevcuttur. Bir Rönesans 
resminde resmin kendisi kadar onu yapan 
kişinin karakterini belli etmesi de 
önemlidir. Minyatürde ise bireysellik bu 
kadar ön planda değildir. Levni gibi öne 
çıkmış olan sanatçılar olsa dahi durum 
Rönesans’takinden farklıdır. Saraya bağlı 
olan ressamlar genellikle büyük gruplar 
içersinde yer alırlardı. Resmin çerçevesini 
işleyen, yaldızlarla süsleyenler gibi birçok 
farklı bölümler aynı minyatürü 
tamamlardı. Sarayın dışında ise tek 
başlarına çalışan ve dışarıdan sipariş alan 
Çarşı Ressamları bulunurdu (And, 1998). 

Durağanlık 

Rönesans resminin tarif ettiği ‘an’ın 
mutlak gerçek olduğu düşüncesi hayatın 
bir süreç olduğu, sürekli bir oluşum 
olduğu düşüncesi ile çatışır. Aslında 
Rönesans resminin temelinde, 
Leonardo’nun da tariflediği gibi doğayı 
taklit etmek vardır. Yani usta ressamları 
taklit etmek bir yana, doğanın incelenmesi 
ve ondan öğrenmek de çok önemlidir 
(Hauser, 1998). Fakat bu taklit doğanın 
ışık, gölge, renk ve form gibi 
karakterleriyle sınırlı kalmıştır. Doğanın 
sürekli bir değişim, yeniden doğma ve 
adaptasyon içinde olduğu farkedilmemiş 
yahut resim, heykel veya mimariye 
yansımamıştır. Panofsky (1988) 
Rönesans’ta mimarlığın insan onurunu 
temsil ettiğini savunsa da bu savunma 
Rönesans mimarlığının oranlara olan 
düşkünlüğünün ötesine geçemez. Çünkü 
Rönesans mimarlığı da tıpkı Rönesans 
resmi gibi sonradan değişikliklere kapalı, 
kusursuzca tamamlanmış bir bütünlük 
olarak uygulanmıştır. Dolayısıyla mimari 
nesneye bir parça eklemek veya ondan bir 
parça çıkarmak resimde olduğu gibi 
imkansızdır. Böyle olunca da sürekli 
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değişim ve adaptasyon gerektiren yaşam 
sürecine ters düşer. Bunu Versailles Sarayı 
ve Topkapı Saraylarına bakarak açıkça 
görmek mümkündür. Versailles Sarayı, 
simetrisi, ortasındaki balkonu ve 
sınırlarıyla tamamlanmış bir bütündür. 
Sağına, soluna bir ekleme yapmak 
mümkün değildir. Topkapı Sarayı ise 
zamanın gereklerine cevap vermek üzere 
gerekli eklemeler ve uyarlamalarla 
bugünkü haline gelmiş bir eserdir. 

Osmanlı minyatüründe ise durağanlık 
bulmak zordur. Sahneler tek bir bakış 
açısından görülebilecek şekilde 
tasarlanmamıştır. Bu Doğu’nun hareketli 
kültürüyle de ilişkilendirilebilir. Mekan 
sınırları belli değildir. Çizgiler tek bir 
noktaya değil, sonsuza doğru uzanırlar. 
Cansever’e (2007) göre bu sonsuzluk 
arayışının bir sonucudur. Mekan ve 
zamanın yoksunluğu eserde sonsuzluk 
olgusunu ortaya çıkarır. İslam’da zaman ve 
mekandan münezzeh tek varlık Allah’tır. 
İnsanlar O’na ulaşmak için sonsuzluğu 
aramaktadır ve ortaya koydukları eserlerde 
de bu arayış görülmektedir. İki kültürün 
meydan anlayışında da benzer bir durum 
görülebilir. Örneğin Paris’teki dairesel kent 
meydanları sınırları kesin alanlardır. 
Osmanlı’da ise meydan anlayışı 
Avrupadakinden farklıdır. Camilerde son 
cemaat yerlerinin fiziki bir sınırı yoktur. 
Cami kullanıcıları yani cemaat, avluya hatta 
kentin sokaklarına taşabilir. 

Sonsuzluk 

12. yy’da İslam düşünürlerinin daha somut 
olanı gözlemeye çalıştığı, Batıda ise daha 
soyut olana, anlamsal olana bir eğilim 
olduğu görülür (Çotuksöken, 1988). Bu 
aslında günümüze kadar uzanan bir sentez 
döneminin başlangıcıdır. Nitekim bir 
minyatürü anlamak için gereken bakış 
biçimi, Kandinsky’nin veya Picasso’nun 

bir resmini anlamak için gereken bakış 
biçimine benzerdir. Hareketli kültürlerin 
mimarisine bakıldığında da bu fark 
görülebilir. Kubbe, minare gibi her 
taraftan görülebilen tektoniklerin 
oluşmasında da bu bakışın etkisi vardır. 
Osmanlı mimarisinde kubbelerin işlevi 
dikdörtgen bir planı örtmekten ibaretti. 
Rönesans mimarları ise kubbeyi bir sahne 
tasarımı gibi, ressamca kullandılar (Kuban, 
2004). Yani tıpkı resim gibi, tek bir bakış 
açısına göre eserler tasarladılar. San Pietro 
bunun için önemli bir örnektir. Benzer bir 
durumun günümüz mimarlığında da 
geçerli olduğu söylenebilir. Bilgisayarla 
üretilmiş foto-gerçekçi mimari 
görsellerinin gerek mimarlar gerek 
kullanıcılar tarafından çok önemli 
addedilmesi buna yol açar. Tasarım süreci, 
müşteriyle ilişkiler ve en önemlisi de konut 
satışları bu görseller üzerinden yapıldığı 
için, tasarımcı özellikle bu ‘anahtar’ 
görsellere yoğunlaşmakta ve ortaya belirli 
bakış açıları için üretilmiş mimari nesneler 
çıkmakta. Nitekim modern mimarinin 
önemli mottolarından birisi de Bauhaus 
kurucularından Walter Gropius’un 
söylediği gibi, mimarlığın her taraftan 
görülebilecek şekilde tasarlanması 
gerektiğidir. Burada 12. yy’da başlayan 
Doğu-Batı sentezinin de bir ipucunu 
görmek mümkün. Ayrıca Kandinsky’nin 
de Gropius tarafından Bauhaus okuluna 
davet edilmesi bu düşünce biçimlerinin 
birbirleriyle ne kadar iç içe olduğuna işaret 
eder. 

Drama ve Trajedi 

Osmanlı ve Rönesans resim sanatlarını 
birbirinden ayıran başka bir olgu da drama 
ve trajedidir. Rönesans resimlerinin, 
özellikle dini konuları anlatanların teması 
oldukça dramatiktir. Bunda tabi Hz. 
İsa’nın hayatı çok büyük rol oynar. Aynı 
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zamanda bu resmin ışık, gölge karakterine 
de yansır. Osmanlı minyatürlerinde ise 
Kerbela gibi bir hadise anlatılırken bile 
renk ve karakterdeki canlılık korunmuştur. 
Bunu anlamak için iki dinin, kültürün 
hayata bakış açısını incelemek gerekir. 
Hristiyanlıkta Adem ile Havva’nın hikayesi 
şöyle anlatılır: Adem ile Havva yasak 
meyveyi yedikleri için cennetten 
kovulurlar. Gönderildikleri dünya onlar 
için bir cezadır. Dolayısıyla bu Dünya bir 
acı, ızdırap ve günah yeridir. Hz. İsa 
insanların günahları için çarmıha 
gerilmiştir. Yeni doğan bebekler vaftiz 
edilerek günahlarından arındırılırlar. Bütün 
bunlar İslam düşüncesi ile taban tabana 
zıttır. İslam’da ise her doğan bebeğin bir 
melek kadar saf ve temiz olduğuna inanılır 
ve insanlar öldükten sonra yıkanırlar. 
İslam’da yasak meyve ise oldukça farklı 
algılanmıştır. Adem ile Havva’nın yasak 
meyveyi yemesi onların yaptıkları yanlışın 
farkına varmalarına neden oluyor. Yani bu 
sayede bilinç kazanıyorlar ve bu bilinç ile 
insan olma şerefine ulaşıyorlar. 
Yeryüzündeki diğer hayvanlardan insanı 
ayıran bu bilinç, insanı yeryüzünde 
Allah’ın halifesi konumuna getiriyor. 
Dolayısıyla buradaki görevi dünyayı 
korumak ve güzelleştirmek oluyor. Bu da 
yapılan eserlerde kendisini gösteriyor. 
Rönesans insanının hayata karşı bu 
dramatik yaklaşımı günümüze kadar 
etkisini sürdürmüştür. İzlediğimiz en basit 
bir dizi veya sinemada bile dramatik 
unsurların bu kadar ön planda olmasının 
bununla kuşkusuz bir ilgisi vardır.  

Sanatçılar içinde bulundukları kültürleri 
farklı biçimlerde yansıtırlar. Rönesans 
sanatçısı da etkileri günümüze kadar 
uzanan işler ortaya koydu. Batı, iletişim 
çağına önce girmenin avantajını kullanarak 
sanatını bütün dünyaya sunma şansını elde 
etti. Bu da Doğu kültürlerinin varlığının ve 

yaptıkları işlerin arka planda kalmasına 
neden oldu. Her iki kültürün de geçmişte 
birbirinden ne kadar farklı düşünceler 
biçimine dayandığını ve bunun ortaya 
koyulan eserlere nasıl yansıdığını görmek 
günümüzün iç-içe girmiş kültürler 
ortamında son derece hayret verici. 
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