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Zsuzsanna Gulásci Berlin koleksiyonlarında1 bulunan ve Manihaist sa-
natın en önemli malzemelerini oluşturan yazmalar, duvar resimleri ve ipek 
defterlerin bir kataloğunu 2001’de yayınlamıştır. Dili İngilizce olan kitap 
Brepols yayınları arasından çıkmıştır. Gulásci bu kitabıyla daha önce 
özellikle Manihaist kitap sanatı üzerine yaptığı çalışmalara ek olarak 
kapsamlı bir sanat tarihi çalışması daha sunmaktadır. Eserde Manihaist 
sanatın genel özelliklerini ve Berlin koleksiyonlardaki Manihaist sanatın 
en önemli parçalarının fotoğraflarını görmek mümkündür. Bunun yanında 
Manihaist edebiyat ile ilgilenen araştırmacılar da özellikle el yazması frag-
manların sanatsal açıdan bir değerlendirmesini görme fırsatı bulabilmiş-
lerdir.   

Eser Manihaizm hakkında kısa bir giriş ve koleksiyonlarda bulunan 
Manihaist malzemelerin genel birtakım özelliklerinin anlatılmasıyla baş-
lar. Daha sonra Manihaist sanatın  karakteristik özellikleri üzerinde du-
rulur. Bu bölümde resimli Manihaist metinlerin yazım özellikleri, fi-
gürlerin yerleştirilmesi, kullanılan malzemeler gibi bazı özelliklerden 
bahsedilir. Ardından bu malzemelerin nasıl tarihlendirilmesi gerektiğini 
tartışılır; ancak malzemelere belli bir tarih vermenin zorluğundan bah-
seden yazar, kesin olmasa da hemen bütün parçaların 8 ile 11. yüzyıllar 

                                                
1  Katalog, Berlin Eyalet Müzeleri (Staatliche Museen zu Berlin), Berlin Eyalet 

Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin), Prusya Kültür Mirası (Preußischer 
Kulturbesitz), Hint Sanatı Müzesi (Museum für Indische Kunst) ve Berlin 
Brandenburg Bilimler Akademisi (Berlin Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften) koleksiyonlarında bulunan Manihaist sanat eserlerini kapsa-
maktadır.  
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arasında üretilmiş olması gerektiğini ekler. Ayrıca, bazı metinlerin üzerine 
düşülen bir tarih ile metinlerin tam olarak ne zaman yazıldığının anlaşıl-
dığını ama bu uygulamanın çok nadir yapıldığını belirtir. Bu verilere ek 
olarak organik malzemelere yapılan Radyokarbon testlerinin de bu çıka-
rımı doğruladığını vurgular (s. 10).  

Yazar daha sonra Kataloğun özellikleri başlığı altında malzemelerin ka-
taloglanmasının nasıl yapıldığını, bu yapılırken nelerin göz önünde bulun-
durulduğunu anlatır. Buna göre kataloğa dâhil olan bütün fragmanlar ayrı 
birer madde başında verilmiştir. Toplam 94 madde başı olan katalogdaki 
parçalar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:   
 

Kategori Madde Başları (Katalog 
Numaraları) 

Resimli kitap parçaları 1-69 
Resimli kitap kapakları 70-72 

İpek defterler, boyanmış ya da 
nakış işlenmiş kumaşlar 

73-90 

Duvar resimlerinin parçaları 91-94 
 
Katalogda yer alan madde başlarının hemen yanında aşağıdaki bilgiler bu-
lunmaktadır: 
 

• Fragmanın her iki yüzünün renkli bir fotoğrafı  
• Gösterilen fragmanda kullanılan malzeme, fragmanın boyutu, kö-

keni (fragmanın nerede bulunduğunun bilgisi), erişim numarası 
(arşiv numarası) ve daha önce yapılan yayınların kısa bir listesi 

 
Daha sonra her madde başında yer alan her bir fragman aşağıdaki alt baş-
lıklar altında biraz daha ayrıntılı incelenmiştir:  

• Tanıtım (Orientation) 
Fragman hakkında birtakım fiziki bilgiler verilir, kullanılan mürekkep 
renkleri, fragmanın ne tür bir kitaba ait olabileceği, ön ve arka yüzdeki 
hasarlar vb. özelliklerden bahsedilir. 
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• Metin (Text) 
Fragmandaki (varsa) metnin hangi dilde ya da dillerde yazıldığı, metinde 
kullanılan yazı türü, metnin edebî türü (ilahi, kilise kaydı, dua vb.) gibi 
bilgiler verilir. 

• Tartışma (Discussion) 
Bu bölümde yazar fragmanı sanatsal açıdan değerlendirir. Motiflerin özel-
likleri, bunların hangi sanat akımları ile bağlantılı olabileceği gibi birtakım 
bilgilere yer verir.  

Gulásci, 94 madde başını yukarıda bahsettiğimiz şekilde ayrı ayrı 
inceledikten sonra “Ekler” (Appendixes) bölümüne geçer; bu bölüm de en 
az kataloğun madde başları kadar önemli bir bölümdür. Aşağıda “Ekler” 
bölümünde yer alan bilgiler sıralanmıştır: 
 
Ek I  
Bu bölüm Jason David BeDuhn tarafından hazırlanan resimli fragman-
larda bulunan Orta İ ran dillerinde ya da Eski Türkçe yazılmış metinlerin 
harf çevirisi ve İngilizceye tercümesini içerir. Katalogdaki madde başı nu-
marasının hemen yanında metnin yazısı, edebî türü ve dili bir kez daha 
belirtilir ve daha önce yapılan metin yayınlarının bilgisi verilir. Bu bölüm 
dipnotlarla da desteklenmiştir (s. 209-244). 
 
Ek II 
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı sırasında hasar gören üç parçanın (MIK 
III 4979 a-d, MIK III 6251, MIK III 6268) eski fotoğrafları yer almaktadır. 
Bunlardan birincisi resimli bir kitap fragmanı, ikincisi işlenmiş bir kumaş 
parçası, üçüncüsü de bir kitap kapağıdır (s. 245-247).  
 
Ek III 
Kataloğun hazırlanışı esnasında birbiriyle eşleşen parçaların yeniden grup-
landırılması ve bu gruplandırmaların nasıl yapıldığı nedenleri ile anlatılır 
(s. 248-256). 
 
Ek IV 
Daha önce Manihaist olduğu düşünülen ancak bunu kanıtlayan herhangi 
bir bulgu içermeyen fragmanlar ve bu fragmanlar hakkındaki değerlendir-
meler yer alır (s. 257-266). 
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Ek V 
94 madde başında bulunan parçalar Manihaist özelliklerine göre grup-
landırılır (s. 267-268). 

Bu ek bölümlerinin ardından kitap “Konkordans”, “Kaynaklar” ve kü-
çük bir “Dizin” bölümü ile sonlanır. Oldukça kısıtlı bilgimizin olduğu 
Manihaist sanat özellikle Gulásci’nin bu alandaki çalışmaları ile bizler için 
daha berrak hale gelmiştir. Manihaizm araştırmacıları için çok önemli olan 
bu nitelikteki kitapların ilerleyen yıllarda daha çok yayınlanması ile me-
tinlerde yer alan simgeler, figürler ve bunların  Manihaizmle olan bağ-
lantısını kurabilmek çok daha özgün eserlerin üretilmesine olanak sağ-
layacaktır.  
 

Betül Özbay 
(İstanbul) 
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