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Bu makale, surnameler, albümler ve Avrupalı gözlemcilerin anlatılarına dayanarak, 16-18. yüzyıl
arasında Osmanlı şenliklerinde icra edilen farklı dans biçimlerinin nasıl resmedildiğini, sunulduğunu
ve anlamlandırıldığını incelemektedir. Dans, akrobasi, geçit töreni gibi icra alanlarıyla ilgili Osmanlı
minyatürleri sanat tarihçileri tarafından ele alınmış olsalar da minyatürlerdeki hareketlerin analizine
ilgi nispeten daha az olmuştur. Dans imgelerinin ‘okunmasının’ dans çalışmaları ve sanat tarihi
alanlarında farklı anlamları olabilir. Öncelikle, ressamlar, Osmanlı bağlamında ‘nakkaşlar’, genellikle
dansın tek bir anını yakalar ve resmederler. Onların önceliği görsel bir sembol yaratarak hareketin
ruhunu nakletmektir.2 Sanat tarihçilerinden farklı olarak, dans araştırmacıları resmedilen bu hareket
anından dansın bütününe dair nasıl bir çözümleme yapılabileceğine odaklanırlar. Görsel sembolizmi
analiz etmede sanat tarihi genellikle geniş bir imge dağarcığı kullanır. Dans araştırmacıları ise
ressamın yakaladığı bu tekil hareket anının derinlemesine analiziyle ilgilenirler. Dans araştırmacıları
bu imgelere ayrıca, tören, spor veya kavga gibi diğer hareket sistemlerini danstan ayrıştırabilecek
bir kinetik bakış açısını da kullanarak da yaklaşırlar. Burada, bir imge olarak yakalanan tekil hareket
anının, diğer bir deyişle tasvir edilen hareketin gerçekten bir dans mı, yoksa bir törenin, sporun
ya da tiyatro oyununun bir parçası mı olduğunu belirlemek esastır. Bu noktada, Tonga adasının
kraliyet törenleri ve dans ritüellerini yapısal olarak incelediği çalışmasıyla Adrienne Kaeppler’in
önerdiği ‘yapısallaşmış hareket sistemi’ (structured movement system) terimini hatırlamakta fayda
var. Kaeppler’in bu çalışması pek çok dans dışı hareket olasılığına da dikkati çeken bir yaklaşımın
öncüsü olmuştur (1985).
Dans icrasının Osmanlı şenliklerinde nasıl resmedildiğine bakıldığında, dansla diğer
hareket sistemleri arasında bir diyalog gözlemlenebilir. Örneğin, şenlik ortamlarının hareketliliği
ve cülüs törenlerindeki durağanlık, Osmanlı beden dili ve hareket sistemine dair tamamen iki farklı
boyut ortaya koyar. Osmanlı nakkaşları, imgeler aracılığıyla kimi zaman bir hareketi vurgulayarak,
bazen de hareketi durdurarak farklı mesajlar verirler. Bu imgeler aynı zamanda farklı anlam
katmanları taşırlar. Şenlik minyatürleri her türlü gösterinin yer aldığı bayram ortamlarının neredeyse
etnografik bir tasvirini verirken, cülus törenleri, tüm durağanlıklarıyla Osmanlı iktidarının görkemini
kendi sınırlarının ötesine sunumlarlar.
Osmanlı saray şenlikleri düğün ve sünnet gibi hanedan ailesiyle ilgili geçiş törenleri vesilesiyle
düzenlenir ve hazırlıkları aylarca sürerdi. 16-18. yüzyıl arası hemen hemen her Osmanlı padişahı
hükmettiği döneme bu şenliklerle damgasını vurur ve bu büyük kutlamayı saray nakkaşhanesinde
hazırlanan surnamelerle belgelerlerdi. Şenlikler imparatorluğun kendi kaynaklarını seferber etme
ve dış dünyaya sergilemede önemli bir gösterim aracı olurlar ve büyük boyutlarda bir tüketim alanı
da açarlardı. Osmanlı kültürünün folklorik, dini ve saraya ait pek çok yönünü bu şenliklerde bulmak
mümkündür. ‹mparatorluğun faklı yerelliklerinden pek çok dansçı, oyuncu, akrobat, sihirbaz bir
araya gelirken, farklı loncaların esnaf ve zenaatkârları da geçit törenlerindeki icralarıyla padişahın
nezdinde itibar kazanmak için önemli bir fırsat bulurlardı.
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Osmanlı Minyatürlerinin Cazibesi: Sanat Tarihi, Edebiyat ve
Dans Çalışmalarının Farklı Yaklaşımları
Minyatürler Osmanlı tarihinin farklı cepheleri üzerinde çalışan araştırmacılar için her zaman zengin
bir görsel kaynak alanı oluşturmuşlardır. Surnamelerde resmedilen Osmanlı minyatürleri de özellikle
gösteri sanatları tarihi için zengin görsel metinler olarak okunabilirler. Surname minyatürlerini ilk ele
alan araştırmacılar sanat tarihçileri olmuştur. Esasında, Esin Atıl’ın da üzerinde dikkatle durduğu
gibi, minyatür sanatı daha geniş bir sanat formu olan ‘kitap sanatının’ dallarından biri olarak ele
alınmalıdır (Atıl 1973). Kitabın cildi, yazılı metnin kaligrafisi, metinle çizimler arasındaki uyum ve
minyatürleri çevreleyen kenar süsü, ‘kitap yapma’ sanatının tamamlayıcı birer öğesiydiler. Diğer bir
deyişle, elyazması bu kitaplar kaligrafların, ciltçilerin ve tezhipçilerin ortak bir ürünüydü.
Minyatür sanatını inceleyen sanat tarihçilerinin öncelikli ilgisi ‘Türk resim sanatının’ bir
tarihçesini oluşturabilmek ve bu minyatürleri Uzakdoğu veya ‹ran’da gelişmiş olan diğer farklı
minyatür üsluplarıyla mukayese ederek tarihsel konumuna oturtabilmekti.3 Minyatürler üzerine
yapılan ilk analizler, tam da bu yaklaşım çerçevesinde, öncelikli olarak resimlere odaklanarak,
elyazması kitaplardaki metinler ve resimler arasındaki ilişkiye çok da eğilmediler. Aynı şekilde
halk hikâyelerinin resimli elyazmaları üzerine olan edebiyat incelemeleri de yazılı metne odaklanıp
yazıya eşlik eden görsel metni gözardı ederek benzer bir yaklaşım izlemişlerdir.4 Son 20 yılda, bu
durum kitabın anlatımının bir bütün olarak görülmesi, görsellik ve sözellik arasındaki metinlerarası
ilişkiyi gösteren yaklaşımlara doğru değişti. (Bkz. Artan 1993; Atıl 1999; Necipoğlu 1999; Atasoy
1997).
Dans tarihi açısından bakıldığında, saray şenliklerine sanat tarihi açısından yaklaşımın,
törenlerin mimari içeriği (bkz. Necipoğlu 1991), şenlik etkinliğinin akışı (bkz. Atıl 1999; Stout 1966;
Atasoy 1997) ve farklı resmetme tarzlarının karşılaştırılmasıyla (bkz. Tansuğ 1992) ilgili pek çok bilgiyi
gün yüzüne çıkardığı görülür. Ancak sanat tarihi yaklaşımı, dans icralarının farklı türlerinin analizi
için çok da açıklayıcı olamaz. Esasında, şenliklerde yer alan farklı gösteri biçimlerine dair sahneler
pek çok tarihçi tarafından incelenmişlerdir. Osmanlı dünyasında kahvehaneler veya tekkeler
üzerine yapılmış pek çok çalışmada da farklı gündelik gösterim biçimlerine dair bilgiler içeren
minyatürlerden yararlanılmıştır. Gösteri sanatlarının Osmanlı dünyasındaki yerine ilk dikkat çeken
araştırmacılarsa kuşkusuz Refik Ahmet Sevengil ve Metin And olmuştur. Sevengil Osmanlı’dan
bu yana eğlence tarihine halkbilimi çerçevesinden bakarken, Metin And’ın çalışmaları bu alanın
okuyucularını çok da aşina olmadıkları zengin minyatür kaynağından gelen görsellikle tanıştırmıştır.
And’ın bir diğer önemli katkısı ise Avrupa kütüphanelerinde yaptığı özgün araştırmalarla yabancı
gezginlerin anlatılarına görünürlük kazandırması olmuştur. Bunlara tabii son yıllarda Suraiya
Faroqhi’nin Osmanlı şenliklerinin araştırılmasına ilişkin eleştirel yaklaşımını da eklemek gerekir.5
Osmanlı Şenliklerine dair Minyatürlerde Hareketin Ele Alınışı
Osmanlı minyatürlerine genel bir bakış, bunların temalarının, cülus gibi devlet törenlerini, elçilerin
kabulünü, divan toplantılarını, muayede veya Cuma selamlığı gibi dini törenleri, meclis ve raks gibi türlü
saray eğlencelerini, askeri seferleri, savaş ve kuşatmaları, avlanmayı, şenlikleri ve cenazeleri, portreleri,
şehir tasvirlerini ve nihayetinde dini hikâyeler ya da aşk hikâyelerini içerdiğini göstermektedir.
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Sosyal veya kültürel bir gösterimi anlatan minyatürlere bakıldığında, bunların minyatür sanatının
sınırlılığı içinde, hareketi resmetmede zorlandıkları görülür. Şenlik kitaplarının çizerleri cambazlar
ve tulumcular gibi bireysel icracıların ve kalabalık şenlik alanının, özellikle de geçit töreninlerindeki
insan akışının hareketlerini yansıtmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir.6 Osmanlı devlet törenlerini
inceleyen minyatürlerde ise, durağanlığın tasviri bazen hareket kadar anlam taşır. Gülru Necipoğlu,
Topkapı Sarayı mimarisi kapsamında incelediği bu törenlerin, titiz bir düzen kurarak nasıl bir istikrar
mesajı verdiğini hatırlatırken, bu tür bir törenselliğin gücünün, tam da keskin bir sessizlik içinde sürekli
tekrar edilmesinde yattığını belirtir (1991: 69). Osmanlı törenlerindeki bu durağanlık özünde padişah
otoritesinin bir dışavurumudur. Cülus törenlerinin resmedilişleri de bu bağlamda değerlendirilirse bir
‘ciddiyet’ vurgusu içerdikleri bile düşünülebilir.
Bu makalede ele alınan minyatürler iki faklı surnameye aittir. Bunlardan ilki, 16. yüzyıl
nakkaşlarından Osman’ın resmettiği ve ‹ntizami’nin metniyle oluşturulan “III. Murat’ın Sur-i
Humayunu,” diğeri ise 18. yüzyılda Nakkaş Levni’nin minyatürleriyle Vehbi’nin hazırladığı “Surname-i
Vehbi”dir.7 Ayrıca, bağımsız bir albüm olarak 17. yüzyılda hazırlanmış olan 1. Ahmet albümünden de
yararlanılmıştır.8 Nakkaş Osman ve Levni’nin eserlerini görsel olarak inceleyen Sezer Tansuğ, Esin Atıl
ve Nurhan Atasoy gibi sanat tarihçileri, bu iki sanatçının iki yüzyıl arayla, kendi dönemlerinin üslubunu
nasıl kurduklarına açıklık getirmişlerdir. Osman ve Levni minyatürlerine mukayeseli bir bakış, bunların
şenlik bağlamındaki hareketliliği okurlarına iletebilmek için farklı stratejiler ve teknikler seçtiğini
gösterir. Nakkaş Osman hareketi farklı duruşların sıralandığı bir dizi olarak resmederken, Levni’de
koreografik bir akışın öne çıktığı görülür. Her iki nakkaş da farklı olayları yoğun olarak yansıtırken,
zaman ve mekânı aynı çerçeveye sıkıştırarak minyatür sanatının geleneği içinde kalmışlardır.
Sezer Tansuğ’un çalışması, Nakkaş Osman’ın belli bir hareketin farklı evrelerini aynı çerçeve
içine yerleştirilmiş bireylere dağıtma tekniğinin altını çizer. Bu yaklaşımla nakkaş, okuyucusuna farklı
bireylerin farklı hareketlerini birleştirerek belli bir hareketi tahayyül etme imkanını sunar. Örneğin; bir
çanak yağması sahnesini tasvir ederken, bu sahnede yer alabilecek bir dizi hareketi seçerek (bir
kişi eğilirken, diğeri bir kâseyi kaldırırken, bir başkası ayakta başka bir kâseyi tutarken), onları tek
bir çerçevede bir araya getirmiş ve okuyucusunu/seyircisini sahnede tasvir edilen tüm hareketleri
tahayyül etmeye davet etmiştir (Fig. 1).9 Levni ise kalabalıkların hareketini tasvir etmek için farklı
bir yöntem seçer: Pek çok insanı tek bir çerçeveye sığdıran ve kalabalığın enerjisini aksettiren,
belli bir düzen içerisinde hareket eden spiral bir form (Fig. 2). Tansuğ bu nakkaşları karşılaştırırken,
onları kalabalıkları kullanma şekillerine göre de ayrıştırır. Osman’ın genellikle sağdan sola bir yön
kullanmasına karşın, Levni’nin hareketi merkezden çerçevenin farklı köşelerine yönlendirdiğini
belirtirken, Osman’ın düzeninin eklektik olduğunu, Levni’ninkinin ise sahnelerle içlerindeki insanlar
arasında devamlılık sağlamaya çalıştığı yorumunu getirir (Tansuğ 1982).
Surname-i Vehbi’yi bir görsel anlatı olarak inceleyen çalışmasında ise Esin Atıl, Levni’yi,
“şenliği sinematografik bir teknikle anlatan” bir hikayecilik ve resim ustası olarak tanımlar.10 Atıl, izleyeni
arka plana, icrayı da ön plana yerleştiren teatral bir yaklaşımla, Levni’nin bir metni, yapımcının bir
senaryoyu canlandırması gibi resmettiğini belirtir. Örneğin, Haliç’te düzenlenen eğlence sahnelerinde
suyun sükuneti ve havai fişeklerin patlaması arasında bir tezat oluştururken, Atıl’a göre, Levni’nin
minyatürleri, resimlerde sunulan görsel ve işitsel duyular aracılığıyla bir görsel-işitsel efekt oluşturmada
çok başarılıdır (1999: 62). Atıl, ayrıca, Levni’nin genel anlamda çok güçlü bir görsel hikayeleme gücü
olduğuna da dikkat çeker:
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“Resimleri yüksek bir yoğunluktadır; kimi zaman metni aşarak yazarın bahsetmediği
şahsiyetler içerir... [Onlar] metinden bağımsız olarak okunmalıdırlar. Elyazmasında
neredeyse şenliğin iki versiyonu mevcut gibidir: biri Vehbi’nin yazdığı sözel olanı, diğeri
Levni’nin sunduğu resimsel olanı. Resimler sadece çizim değil, aynı zamanda olayların bilfiil
tanıklarıdır” (1999: 62-63).
Surname-i Vehbi, bu yüzden, hem sözel hem de resimsel öğeleriyle, kitap olarak söyleşimsel
bir yapı ortaya koymuştur. ‹ki varağın ayarlanışıyla oynayarak (bütünlüklerini onaylayarak ya da
yıkarak), Levni, aynı zamanda bir üst-anlatı oluşturup belirli bir gündeki en olağanüstü olanı veya
kitabın sonuna gelindiğini duyurma gibi okuyucularına başka mesajlar da iletir (Atıl 1999: 68).
Şenliklerdeki hareketliliğin türlü şekillerde resmedilişinin yanı sıra (Fig. 1 ve 2 gibi), bazı
minyatürler özel olarak dans hareketlerini de resmederler (Fig. 3, 4, 5). Dansçılar kimi yerde geçit
törenlerine ve diğer temsillere eşlik ederken de resmedilir. Ancak, dans tarihi açısından en önemli
minyatürler, surnamelerde nakkaşın özellikle dansı merkeze aldığı minyatürlerdir. Burada dansın
icrası, dansçıların hareket ve kostümlerinin resmedilişi, okurları bu dans icrasının sunumunu tahayyül
etmeye davet eder.
Osmanlı Dünyasında Dans Çeşitlerini Sınıflandırabilmek
Onaltıncı yüzyıldan ondokuzuncu yüzyılın başına kadar Osmanlı dünyasında gözlemlenebilecek
hareket sistemlerinin başında dini törenlerdeki ritüel hareketler, daha çok şehir ortamlarında
profesyonelce icra edilen rakslar ve köylerde icra edilen yerel halk oyunları gelir. Minyatürlerde
daha çok saray ortamında icra edilen danslar ve sema gibi dini törenler tasvir edilir, yerel oyunlar bu
minyatürlerde yer almazdı. Osmanlı-‹slam dünyasının dini törenleri ‘zikir’ veya ‘sema’ gibi farklı hareket
sistemlerini içerirdi. Bazı tarikatlarda bu hareket sistemlerinin sözel olarak tasvir edildiği kaynaklar da
mevcuttur.11 Tarikatlar, ayrıca, şenliklerdeki geçit törenleri sırasında padişah önünde sema dönerler
ve kimi zaman da belli bir ücret karşılığında yabancıların sema ayinini izlemelerine izin verirlerdi (And
1976). Kırsal kesimde Alevi toplulukların cem törenlerinin bir parçası olarak icra ettikleri semahlardan
da bahsetmek gerekir. Osmanlı devlet erkanı şehirlerde yapılanmış pek çok tarikatla iyi ilişkiler içinde
olmasına rağmen, Alevi cemaatlerini her zaman baskı altında tuttuğundan semahlara dair analizler
uzun bir zaman göz ardı edilmiştir.12
Dini hareket sisteminin icracıları genellikle müritlerdi. Din-dışı alanın hareket sistemlerinin
başında ise imparatorluğun ‹stanbul, ‹zmir ve Selanik gibi büyük şehirlerinde, kahvehanelerde ve
konaklarda, saray içinde ve büyük şenliklerde profesyonel olarak icra edilen dans türleri vardı.
Profesyonel oyuncular kentlerde belli bir lonca sistemi (kol) altında örgütlenirdi. Bu icracıların
pek çoğu köçek olarak adlandırılan oğlanlardı.13 Surnamelerdeki minyatürler kadınlara daha az
yer vermesine rağmen, kadın çengilerin de saray hareminde, konaklarda ve kimi zaman hanlarda
oynadıkları bilinmektedir. Profesyonel dansçıların bir kısmı ise dansı başka hünerlerle birleştiren
oyunculardı. Bunlar, dans ederken parmaklarıyla tabak döndürebilen marifetli ‘tasbaz’ ve ‘kasebaz’
gibi oyunculardı. Bir diğer dans türü de yine lonca sistemi içerisinde örgütlenmiş olan soytarılar ve
curcunabazlardı.14 Bunlara ek olarak, belki bir de hem surnamelerin hem de yabancı gözlemcilerin
anlatılarında bahsi geçen morisco danslarıyla benzerlikler taşıyan Matrak oyunundan bahsetmek
gerekir. Tahta kılıçlar kullanılarak savaş mizanseninin yaratıldığı Matrak oyunu farklı bir dans
türüydü.
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Osmanlı dünyasında yer alan bütün bu dans biçimleriyle ilgili kaynakları, genel olarak
surnamelerdeki sözel ve görsel metinler ile Avrupalı gözlemcilerin anlatıları ve çizimlerinde bulabiliyoruz.
Burada her kaynağın kendine özgü anlatım yöntemlerine dikkat etmek gerekir. Örneğin; surnameler
törensel etkinliklerin görsel temsilleri bakımından zengindir, ama sözel anlatı olarak dansların tarihsel
bağlamda nasıl icra edildiklerine dair pek çok soruya cevap vermede yetersiz kalırlar. Surnameler,
şenliklerin gösteri sanatlarıyla ilişkisinden ziyade maddi kültürünü anlatmaya odaklanırlar. Davetlilerin
listesi, oturma düzenleri, yiyeceklerin miktarı ya da katılanların sayısını vurgulandığı bu kaynaklarda
dans icraları yazılı metinden çok minyatür olarak tasvir edilmiştir. Yabancıların dans icraları ile ilgili
anlatıları surnamelerin sözel anlatılarından çok daha ayrıntılı tasvirler içerir. Ancak bu anlatıcılar da
Osmanlı danslarını belli bir ötekileştirme çerçevesinde değerlendirerek gördüklerini kimi zaman
beğenmezler. Bazen de Oryantalist bir romantikleştirmeye yönelirler. Bu bağlamda, surnameler
ve yabancı gözlemcilerin anlatıları görsel ve sözel tasvirler içermelerine rağmen, yine de Osmanlı
dünyasındaki farklı dans türlerininin hareket sistemlerinin kendilerine özgü özelliklerine, üslup
farklılıklarına ve kendi cemaatleri açısından önemlerine dair fazla bilgi veremezler. Bu noktada,
surnamelerin farklı bir özel konumuna da dikkat çekmek gerekir. Dansın sözellikten çok görsel olarak
sunulduğu surnameler, Osmanlı dünyasında dansın temsili için içeriden bir bakış açısına sahip olan
nadir kaynaklardır.
Burada bazı önemli kavramsal farkların da altını çizmekte fayda var. Dominic Lopes’in
bize hatırlattığı gibi, resimler ‘içsel bir görü’ aracıdır ve onları değerlendirmemiz estetik, bilişsel ve
ahlaki değerlendirmelerimizle yakından bağlantılıdır (bkz. Lopes 2005). Osmanlı minyatürlerindeki
gösteri sahnelerine bakınca, ‘dansı’, ‘tören’ ya da ‘ibadetten’ ayrıştırabiliriz. Özel olarak dansın
resmedildiği bir minyatüre baktığımızda ise, dansın nasıl bir topluluğa ait olduğuna dair de bir
fikir yürütmek mümkün olabilir: ‘soytarıların dansı’ veya ‘dans eden akrobatlar’ gibi. Tilman
Seebass, dans ikonografyasıyla ilgili makalesinde bu yaklaşımdaki bazı eksikliklere dikkat çeker.
Dansın ikonografik okunmasında ‘tanıma/teşhis’ (identification) ve ‘yeniden inşa’ (reconstruction)
kavramlarını tartışırken, Seebass bize “belirli bir dansı teşhis etmek ile onun temel özelliklerinden
yola çıkarak yeniden inşa etmek arasında bir fark olduğunu” hatırlatır (Seebass 1991: 37). Osmanlı
minyatürleri örneğinde, dansların resmedilişlerinden köçek oyunu (Fig. 3) ile soytarıların danslarını
(Fig. 4) farklı türler olarak ‘teşhis edebiliriz’. Ancak, minyatürlerin görsel verileri bizim onları ‘yeniden
inşa etmemize’ izin vermez; çünkü resmedilmelerinin amacı Rönesans dönemi dans çizimlerinde
olduğu gibi dansı ‘öğretmek’ değil, şenlik olayını genel olarak kaydetmektir. Bu bağlamda, Osmanlı
şenliklerinin genel temsili içinde dansı resmetmenin ‘düzenli bir toplum’, ‘siyasi uyum’ ve ‘görkemin’
ifadesi olan bir üst-anlamı da vardır.
Köçeklerin ve Soytarıların Hareket Sistemlerini Tahayyül Etmek: Görsel ve Sözel Anlatım
Surnamelere bakarak Osmanlı dünyasındaki dansları yeniden canlandırabilmek mümkün olmasa da,
minyatürlerden aktarılan görsel bilgileri başka kaynaklarla karşılaştırararak dansların nasıl icra edildiği
tahayyül edilebilir. Burada şenliklerde icra edilen iki dans türü üzerine yorum getirebiliriz: (1) köçeklerin
şehirlerde profesyonel olarak icra ettiği danslar ve (2) soytarıların grotesk olarak adlandırılabilecek
olan dansları. Bu dansların resmedildiği minyatürlerin büyük bir kısmı Nakkaş Osman’ın “III. Murat’ın
Sur-i Humayunu,” diğerleri ise Nakkaş Levni’nin “Surname-i Vehbi”sinde yer almaktadır. 15 Bunların
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yanı sıra 1. Ahmet Albümü16 ile Avrupalı gözlemcilerin onaltıncı ve onsekizinci yüzyılda yazılmış anıları
da dansların icrasına yönelik önemli görsel ve sözel bilgiler içerirler.
Dansı merkeze alan surnamelerin çoğu köçeklerin icrasına yöneliktir. Köçekler genellikle
dörtlü, altılı ya da sekizli gruplar halinde, birbiriyle ilişkili, ama “senkronik” olmayan çiftler olarak,
ellerinde tahta çalparalarla, kollarını kıvırıp kalça hareketleri yaparken tasvir edilmişlerdir (Fig. 3 ve
5).17 Metin And köçeklerin hareket sistemi hakkında detaylı bir tasvir yapsa da bu tasviri hangi kaynağı
kullanarak yaptığı konusuna bir açıklık getirmez (bkz. And 1976). Metin And köçek ve çengilerin
üslupları konusunda şunları söyler:
“Dans eden oğlanlar ya da köçekler, dansları ve dış görünüşleri kadınsılığı çağrıştıran
genç oğlanlardı… Dansları, serbest yürüyüş, tahta çalparalarla ritim tutma ya da parmak
şıklatma, kısa edalı adımlar, ağır hareketler, imalı ifadeler, bazen taklalar, güreşler,
yerde yuvarlanmalar ve diğer benzer oyunlarla taklitlerden oluşurdu… Oğlanlar kendi
yakışıklılıklarını korudukları ve sakallarını gizledikleri sürece dans ederlerdi… Dans eden
kızlara gelince, çok rağbet görürlerdi ve erkek izleyiciler için ayrı bir zevk kaynağı idiler.
Dansları, imalı kıvırmalar, bolca göbek dansı ve kıvırtma, coşkulu izleyicinin alna madeni
para koymasını teşvik eden bir pozisyon olan, dizlerin üzerine çöküp baş neredeyse yere
değene kadar gövdeyi arkaya yatırmaktan oluşurdu... Her kas ve iki omuz birden titretilir
ve tüm bu hareketler edalı zarafetle ve nazlı tavırlarla birbirini izlerdi. Bazen, fiziksel aşkın,
ölçülü bir tutku ifadesiyle pantomimini sergilerlerdi: Dikkat kesilmiş ya da aşağılanmış
gibi geri çekilir, zaman zaman cesur ve cüretkâr tavırlarla, göğüslerini ya da dudaklarını
izleyiciye atarmış gibi yaparlardı” (And 1976: 139-142).
Görsel ve sözel olarak birlikte okunduğunda, Dr. Covel’in metni ile Osman ve Levni’nin
minyatürleri köçek danslarını bir hareket sistemi olarak tahayyül etmede birbirini tamamlamaktadır.
Bu anlatımlara dayanarak, köçek danslarının bağımsız bir biçimde ama aynı zamanda karşılıklı bir
uyum içinde icra edilen, doğaçlamaya dayalı bir hareket sistemi olduğunu ifade etmek mümkündür.
Kalça sallama ve gerdan kırma, geriye doğru eğilme, omuz titretme, gergin el ve kol hareketleri,
daha ziyade üst bedene yoğunlaşan bu hareket sisteminin en temel motifleriydi. 17. yüzyıl Elizabeth
döneminde kadın kılığına bürünerek, uzun saçları ve parlak mücevherleriyle kadın rolleri oynayan
erkek aktörler gibi, köçekler de kadınsı bir cinselliği ima eden icracılardı. Hem Avrupalı gözlemciler
hem de surnamelerin Osmanlı yazarları köçek dansının özellikle erotik yönünü vurgulamışlardır.
Lale Devri’nin ünlü şairi Nedim (1681-1730), köçek dansının bu yönünü divan şiiri formunda en açık
bir biçimde dışa vuran şiirleriyle tanınır.18 Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıl divan edebiyatı ve
saray müziği üzerine olan kaynaklara dayanarak, Osmanlı müziği ve müzisyenlerini inceleyen Dorit
Klebe, rakkas, tavşan ve köçekleri yaşları 10 ile18 arasında değişen, kadın gibi giyinmiş ‘efemine’
sakalsız oğlanlar olarak tasvir eder. Bu özellikler minyatürlerde de rahatlıkla gözlemlenebilir.
Klebe’ye göre, onsekizinci yüzyıldan itibaren, dans eden oğlanlar sadece vurmalı çalgılar eşliğinde
dans etmez, şarkı da söylerlerdi. Klebe’nin çalışması ayrıca, rakkas, tavşan ve köçekler için özel
olarak bestelenmiş belirli müzik türlerine dikkat çekerek dans, müzik ve şiir arasındaki bağlantıları
da ortaya koyar (Klebe 2005).
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Minyatürlerde Soytarılar, Curcunabaz ve Tulumcular: Grotesk mizahın bedenselleşmesi
Güldürü, Osmanlı ‹mparatorluğu’nda profesyonel dansçılığın önemli bir boyutuydu. Dans ve
komedinin genellikle birbirine bağlı olarak ve aynı zaman diliminde icra edilmesine sık sık
rastlanırdı. Osmanlı minyatürlerinde, soytarılar, curcunabaz ve tulumculardan oluşan muzip
oyuncuların köçeklere eşlik etmeleri de sıkça resmedilmiştir. Soytarılar ve soytarı grubu olarak
bilinen curcunabaz ekipleri grotesk dansçılardı. Tulumcular ise kalabalıkları kontrol etmek için
grotesk mizahı kullanan çok amaçlı güvenlik görevlileri olarak işlev görürlerdi. Aynı zamanda şenlik
alanındaki tozu sulamak ve izleyicileri eğlendirmek olan çifte görevleriyle şenliklerin sakasıydılar
(Nutku 1987).19
Soytarılar kendi kol sistemleri içinde danslarını kimi zaman tek tek, kimi zaman da
grup olarak icra ederlerdi (Fig. 4). Soytarı danslarının hareketleri en iyi şekilde köçeklerle aynı
ortamda ve aynı zamanda icra ettikleri minyatürlerden anlaşılabilir (Fig. 5). Pek çok minyatür,
onları, abartılı hareketler yaparak köçeklerin zarafetiyle açık bir zıtlık yaratırken gösterir. Soytarılar,
esasında normalde belli bir düzen içinde akacak olan geçit töreninde kargaşa yaratmalarıyla da
farkedilirlerdi.1582 şenliğindeki Alman delegasyonuyla şenliği izleyen Nicholas von Haunolt, bu
dansçılardan birisinin hareketlerini şöyle anlatır: “Ne tuhaf bir zıplama, dans etme ve içeri çekip
bırakılan göbek hareketleriyle duruşlar, bunlara ek olarak bir de artık bakmaktan gına getiren iğrenç
kıç sallamaları. Yine de bütün bu hareketler bazı asil Türklerin hoşuna gitmiş olmalı ki kendisine
gülüp takdir ettiler” (Haunolt1590: 477, And’dan alıntılanmıştır 1976: 147). Aynı şenlikte Polonya
delegasyonunun bir üyesi olarak bulunan George Lebelski de soytarı danslarına şöyle bir açıklama
getirir:
“…Sayıca türlü sinek ve sivrisinekten fazlalar, bir türü aklı başındayı oynuyor, diğerleri
Papa gibi gizemli, taç takmış: kel, yarı tıraşlı, yüzleri her bakımdan garip: Keçisakalıyla,
ağızları sanki kendilerine bakan herkesi yutacak gibi sonuna kadar açık: bazılarının
giysileri tamamen yırtılmış… kimisi yarı çıplak, yarı örtünmüş, ve bazısı tamamen çıplak
ve haddini bilmeyecek kadar utanmaz. Şimdi bu genç ve muzur grup, alana girer girmez
çığlık atmaya, kahkahayla gülmeye ve yerlere, kazanların, kapların, tavaların, tepsilerin
üstüne yatmaya başlıyor; küçük çanları, bebek çıngıraklarını ve zilleri dansla iç içe geçmiş
şekilde en garip ve zihin karıştırıcı bir gürültüyle çalıyor; en korkunç ve sefih davranışları
ise kendi deliliklerine gülenlerle alay etmeleri ve sırıtmaları, bir de iki elleri ve ayakları
üstünde yuvarlanarak dönmeyi hiçbir şekilde kesmemeleri… hareketleri sadece hoplama,
zıplama, dans etme, morisko oyunu yapma, şarkı söyleme, çığlık atma, ve bunun gibi
abes davranışlardan ibaretti. […]”.20
Hareket sistemlerinin nasıl resmedildiğini incelemek, yabancı gözlemcilerin yazılı anlatılarını
doğrular. Soytarı dansçılar köçeklerle karşılaştırıldığında, yere daha yakın bir hareket sistemi icra
ettikleri için minyatürler onları hep kalçalarının sağa sola kıvırtılmış haliyle resmederler. Soytarı ve
curcunabazlar bu yere yakın hareketlerini, köçeklerin daha çok üst bedene odaklı zarif hareket
sistemleriyle yanyana icra ederken, genel dans icrasına bir güldürü öğesi de eklemiş olurlardı.
Burada nakkaşların, aynı imgede farklı dansçı çeşitlerini tasvir ederek karşıtlığı daha da güçlü bir
şekilde yakalama ustalığının da altını çizmek gerekir.
Birkaç istisna dışında, soytarı dansçılar minyatürlerde genelde odaklanılan gösterilerin
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sınırlarında resmedilmişlerdir. Bu durum, şenlik alanının düzenini sağlayan tulumcuların tasvirinde
daha da açıktır (Fig. 6). Tulumcular kuşkusuz dansçı değildiler, ama kalabalıkları kontrol etmek
ve güvenliği sağlamak için güldüren jest ve sözlere yönelirler, tuhaf ve şaşırtıcı tavırlarıyla şenlik
alanlarında hakimiyet kurarak şenliğin neşeli havasını bozmadan görevlerini bir tür ‘gösteriye’
dönüştürürlerdi. Çoğu minyatürde onların varlıklarını hep bir koşuşturmaca içinde ve genellikle
minyatürün merkezine aldığı gösterinin sınırında bir yerlerde görürüz. Diğer bir deyişle, tulumcular
minyatürün genel temasına hükmetmezler; çoğu zaman, devam eden bir temsilin ufak bir ayrıntısı
olarak ortaya çıkarlar. Yalnız ve sınırda duruşlarıyla, devam eden temsille belli bir zıtlık oluşturarak,
minyatüre bir devinim, bir ‘hareketlilik’ duygusu da katarlar. Tulumcuların, çoğu zaman kalabalığın
aksi yönünde hareket eden bir profilde resmedildikleri görülür ve ayrıca, el ifadeleri ve tulumları
üzerindeki hâkimiyetleri vurgulanır. Üstelik her zaman iki ya da üçlü gruplar halinde, güvenlik
işlevlerini küçük ‘ekipler’ olarak ortaya koyacak şekilde gösterilmişlerdir.
Her bayram gibi, Osmanlı şenlikleri de sıradan zamanın dışında bir zaman yaratmıştır
(Falassi 1987). Soytarılar, şenliğin düzenli yapısını bilerek alt-üst etmeye yeltenen yegâne aktörler
olarak, bu şenliklerin vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Şenlikler ‘debdebe’nin, ‘zarafet’ ve ‘düzen’ ile
belli bir gizem yaratırken, soytarılar tam da bu gizeme meydan okuyan bir tutum sergilerler.
Osmanlı Temsil Şekillerini Tahayyül Etmek: Devamlılıklar ve Kopuşlar
Sonuç olarak, Osmanlı minyatürlerinde tarihsel tahayyül hakkında birkaç noktaya değinmekte fayda
var. Surnamelerdeki sözel anlatım ve yabancı gözlemcilerin aktardıkları bir kenara bırakıldığında,
minyatürler dünyasından ne tür bir bilgi elde edebiliriz? Öncelikle, bu minyatürlere bakarken,
Osmanlı dönemi törensel hareket sistemlerinin hem dış, hem de iç mekânlardaki karakterleri ve
farklı boyutları hakkında bir bilgi ediniriz. Buna ek olarak, bu minyatürlerin saray kütüphanesi için
üretilmiş olmaları gerçeği bizi bu surnamelerin izleyicisi ve nasıl himaye edildikleri konularında
bilgilendirir. Son olarak da, minyatürler bizi hareket kadar bedenin de sembolik temsillerini
okumaya davet ederler. Bunların bir kısmında, yüzlerde şaşkınlık, neşe veya üzüntüyü iletmek
üzere bir işaret görebiliriz; veya Osmanlı nakkaşlarının uzakta olmalarına rağmen güçlü, kudretli,
ya da önemli buldukları bedenleri yakındakilerden daha büyük çizen bir perspektif kullandıklarını
gözlemleyebiliriz.21
Hareketi nasıl iletecekleri, minyatür nakkaşları için esaslı bir sorundu. Hele hele dans
hareketlerinin tasviri iki katmanlı bir ikonografik okuma gerektiriyordu: (1) şenlik alanındaki hareketliliği
aktarmak, (2) resmedilmek istenen hareket sistemini şenlik içerisinde konumlandırabilmek. Resim
sanatının iki-boyutlu temsili içinde dans minyatürlerinde zamansal akışı vermek mümkün olmasa
da, dansçıların donmuş duruşları enerjinin nerede doruğa çıktığı hakkında bir fikir vermekteydi.
Köçeklerin resmedilişine bakarak köçek dansları ile günümüzde de varlığını sürdüren göbek dansı
arasında bir süreklilik saptanabilir. Ne var ki, Adrienne Kaeppler’in ‘morfokin’ olarak adlandırdığı
bu tür bir kalça hareketiyle sınırlı tasvirlerde başka pozisyonlara çok yer verilmemesi daha farklı
süreklilikleri tahayyül etmeyi zorlaştırıyor. Soytarı danslarının tasvirinde daha çeşitli pozisyonlar
resmedilmiş olsa da, bu danslarla günümüz etnografisi arasında bir ilişki kurmak yine de kolay
olmuyor. Soytarı danslarına yakın örnekler olarak geleneksel Trabzon kolbastısındaki bazı motiflerle
Trakya’da bilinen Cemal oyunu gibi maskeli halk tiyatrosundan bazı bölümler akla geliyor. Bu
tür süreklilikleri saptamak dans tarihçileri için her zaman karşı konulamaz bir dürtü olduğundan,
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“neden bu tür süreklilikleri saptamaya gerek duyuyoruz?” sorusunu sormak da gerekiyor.
Süreklilikleri saptama ihtiyacının en belirgin nedeni belki de ideolojik bir arzudur. Uzun bir
süre boyunca, milliyetçi tarih yazımı pek çok tarihçiyi, siyasi olarak böyle süreklilikleri saptamaya
zorladı. Daha genel bir bakış açısıyla, kimi araştırmacılar eski dansların resmedilişlerini inceleyerek
geçmiş toplumların tarihsel etnografileri hakkında bilgi edinmeye çalıştılar. Ve son olarak,
hareketlerin/jestlerin bedensel hafızalara kaydedilişi görsel hafızadan daha derin olduğundan, eski
dans resimlerine bakarak, günümüzün belli etnografik alanlarında bu hareketlerin hala hatırlanıp
hatırlanmadığı konusu da araştırmacıların merakını cezbetti. Çok basit bir ifadeyle, süreklilikleri
saptamak, bireyler olarak bizleri belli kültürel geleneklere bağlayarak tamamlar (Foster 1995).
Osmanlı dansını tarihsel olarak tahayyül etme merakı da aslında dans araştırmacıları için bir yandan
kopuklukların da izlenebileceği bir alan sunarken bu sürekliliklerin izini sürmeye de yönlendirir.

Şekil 1 Nakkaş Osman. Tek bir çerçeve içinde bir harekein
farklı safhalarını tasvir eden çanak yağması sahnesi. 16.
yüzyıl; Minyatür. Surname-i Hümayun. Topkapı Sarayı
Kütüphanesi, ‹stanbul, Türkiye. (TSK) H. 1344; 31a.

Şekil 2 Nakkaş Levni.
Sarmal olarak hareket eden kalabalığı gösteren bir tören alayı. 18.
yüzyıl; Minyatür. Surname-i Vehbi . Topkapı Sarayı Kütüphanesi,
‹stanbul, Türkiye. (TSK) A.3593, 76a From Surname-i Vehbi I
Topkapı Sarayı Kütüphanesi (TSK) A.3593

Şekil 3 Nakkaş
Levni. Tahta kaşıklar
tutan köçeklerin icrasıyla profesyonel şehirli dansı.
Surname-i Vehbi . Topkapı Sarayı Kütüphanesi,
‹stanbul, Türkiye. (TSK) A.3593, 112b.

105

DANS ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYI
Şekil 4 Sanatçısı bilinmiyor. Bir grup grotesk dansçının iç mekân
performansı. 17. yüzyıl; Minyatür. I. Ahmed Albümü. Topkapı
Sarayı Kütüphanesi, ‹stanbul, Türkiye. (TSK) B.408, 19a.

Şekil 5 Nakkaş Levni.
Köçeklerle aynı anda dans
eden grotesk dansçılar, dans
eden genç erkekler. 18.
yüzyıl; Minyatür. Surname-i
Vehbi I, Topkapı Sarayı
Kütüphanesi, ‹stanbul,
Türkiye. (TSK) A.3593; 37a

Şekil 6 Nakkaş Levni. Şenlik alanındaki düzeni sağlayan
tulumcuları (sağ alt köşede) tasvir eden bir sahne. 18. yüzyıl;
Minyatür. Surname-i Vehbi I, Topkapı Sarayı Kütüphanesi
‹stanbul, Türkiye.
(TSK) A.3593; 58a.
Notlar
1 Bu makaleyi, bizlere Osmanlı minyatürlerinin labirentlerinde rehberlik eden Profesör Metin And’ın (19272008) hatırasına adamak isterim. ICTM Dance Iconography çalışma grubundaki meslektaşlarımın katkısı
ile hazırlanan bu makalede kullanılan bazı kaynaklara ulaşmamdaki yardımları için ayrıca Profesör Zehra
Toska’ya ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi çalışanları Hilal Çuhadar ve Zeliha Günday’a teşekkür ederim.
2 ‹spanyol dansının ‘ateşini’ görsel olarak anlatabilmek için ressamlar genellikle sembol olarak kırmızı bir
elbise, saça iliştirilmiş bir gül, ya da kastanyetleri seçmişlerdir. (Bkz. Heller 1997) Yüksek temposuyla tanınan
Macar danslarındaysa ressamlar çoğunlukla dansçıları ayaklarında çizmeleri ve ellerinde şişeleriyle büyük bir
coşku anında betimlemişlerdir. (Bkz. Felföldi 1995)
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3 Resim, bir sanat dalı olarak Cumhuriyet ideolojisinde sembolik bir değere sahipti. ‹slam kültüründe resme
karşı yapılmış sınırlandırmalardan kurtulmak, figüratif resmin köklerini göstermek ve ‘Türk resminin’ tarihi
gelişimini oluşturmak açısından önemliydi. (Bkz. Yetkin 1970; And 1982; Atasoy-Çağman 1974; Binney 1979;
Tansuğ 1992; Mahir 2005)
4 Örnekler için bkz. Timurtaş 1980; Levend 1959; Çelik 1996. Bu iki çalışmada da metinler, eşlik eden çizimlere
atıfta bulunulmadan analiz edilmiştir. Bir istisna olarak, bkz. Toska 1992.
5

Bkz. Suraiya Faroqhi (yayınlanacak) “Research on Ottoman festivities,” [Osmanlı şenlikleri araştırması]

Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, Kolkata: Seagull Books.
6 Nakkaşlar, av sırasında oku atarken at sırtında geriye dönme gibi belli sahneler için belli motifler
uygulamışlardır (Tansuğ 1992).
7 1582 şenliği için, bkz. Stout 1966; Terzioğlu 1995; Atasoy 1997. 1720 şenliği için, bkz. Atıl 1969, 1999.
8 Bkz. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, 1. Ahmet Albümü (TSK B 408).
9 Adrienne Kaeppler’in terminolojisinde, Osman aynı ‘motif’in farklı ‘kinemler’ini hareketin bütünlüğünü
yansıtmak için tek bir çerçevede toplamıştır. Dansın yapısal kademelerini tanımlarken, Kaeppler ‘kinemler’i,
bir dans geleneğini icra edenler tarafından ‘tanınan/teşhis edilen’ en küçük hareket birimi olarak ifade
eder. ‘Morfokinler’, bir ya da bir kaç kinemin oluşturduğu ve gelenek içinde ‘anlam’ yüklenen hareketlerdir.
‘Motifler’ ise ‘morfokin’lerin birleşiminden meydana gelen ve belli bir bütünsellik oluşturan dizilerdir.
10 Atıl’ın belirttiği üzere, Levni “geriye dönüş, geniş-açı ve yakın plan görüşleri, durma ve ivme gibi sinema
yöntemleri ve anlatısının hızını arttırmak için tekrarlı ve eşi olmayan kompozisyonlar kullanırken genel
bütünlük ve uyumu da korur” (1999: 55).
11 Örneğin, bkz. Nakşibendi ayini, “Hatm-i Huwâcegân” Abdulhakîm Arvâsî’de hareket anlatımı, Râbıta-i
Şerîfe Risâlesi – Sadeleştirilmiş kopya, s. 27 N. F. Kısakürek. Beyazıt Devlet Kütüphânesi Sayı 243435Süleymaniye Kütüphânesi-Celal Ötüken/232.
12 Hem cem hem de semahlar baskılara rağmen süregelmiş olan kültürel formlardır. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz.
Öztürkmen 1995.
13 Köçek, çengi, tavşan ve rakkas’ın tarihsel analizi için, bkz. And 1976; Popescu-Judetz 1982; Klebe 2005.
14 Grotesk dansçıların analizi için, bkz. Nutku 1987.
15 1582 şenliği için, bkz. Robert Elliott Stout (1966) The Sur-i Humayun of Murat III: A Study of Ottoman
Pagentry and Entertainment,”, yayınlanmamış doktora tezi, The Ohio State University; Derin Terzioğlu (1995)
“The Imperial Circumsicion Festival of 1582: An Interpretation,” Muqarnas, sayı 12, s. 84-100; ve Nurhan
Atasoy (1997) 1582 Surname-i hümayun : an imperial celebration, ‹stanbul: Koçbank. 1720 şenliği için bak, Esin
Atıl (1969) ‘Surname-i Vehbi’: An Eighteenth Century Ottoman Book of Festive events ve Esin Atıl (1999) Levni
and the Surname: the story of an eighteenth-century Ottoman festival, ‹stanbul : Koçbank.
16 Bkz. 1. Ahmet Albümü (TSK B 408) Topkapı Sarayı Kütüphanesi
17 Osmanlıların profesyonel şehirli dansının ayrıntılı bir analizi için, bkz. And, 1976, 1982.
18 Nedim’in şiirinin analizi için, bkz. Sılay 1994.
19 Bkz. Atasoy 1997. Soytarılar ve curcunabazların analizi için, bkz. Nutku 1987.
20 George Lebelski (1585) “A True Description of the Magnificall Tryumphes and Pastimes, represented
at Constantinople at the Solemnizing of the Circumcision of the Soldan Mauhmet the sonne of Amurathe,
the third of that name, in the Yeare of our Lorde God 1582, in the Monthes of Maie and June” François de
Billerbeg’de yayınlanmış, Most Rare and Strange Discourses of Amurathe, the Turkish Emperor that now is,
Londra: Thomas Hackett için.
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21 Osmanlı resmindeki ‘perspektif’ algısı Rönesans resmindekine göre farklılık gösterir. Rönesans ressamı
öndeki bir insanı ve hayvanı arkadakilerden daha büyük tasvir ederken, nakkaşlar sultanın haşmetini ifade
etmek için, arkada otursa bile onu öndeki icracılardan daha büyük çizmiştir. Benzer şekilde usulen, arkadaki
vahşi bir aslan öndeki ürkek zürafadan daha büyük olarak gösterilebilir.
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