
TOPKAPI SARAYI MUZESINDEKi ÏKÏ ONALTINCI 
YUZYIL HAMSE'SÎNTiN MÎNYATURLERt 

Gtiner Jnal* 

Onaltinci yùzyihn ikinci yansinda Tahmasp'in (1524-1576) ôliimun-
den az once ve sonra yazilmis eserlerin çogunda minyatûr iislûbu açism-
dan degismeler gorùlùr. Oslûp yeniliklerinin yam sira, yazmalarm bo-
yutlannda da bir bûyûme goze çarpar. Kazvin-Çiraz okullarinin ôzellik-
lerini yansitan bu eserlerin belli bir merkezde, atolyede yapildigi anlasi-
liyor. Topkapi Sarayi Muzesi kitaphgmda bu gruba giren alti eser sira-
siyla sunlardir: 

1) H.1084 Cami'nin Yusuf ile Zuleyha'si (1) (400x260 mm.). 
2) H.1497 Firdevsi'nin Çehname'si (2) (435x280 mm.). 
3) R.1548 Findevsi'nin Çehname'si 3() (359x260 mm.). 
4) H.1475 Firdevsi'nin Çehname'si (4) (530x345). 
5) B. 146 Nizami'nin Hamse'si (5) (430x275). 
6) A.3559 Nizami'nin Hamse'si (6) (435x290). 

Bu eserlerden sadece H. 1497 no.lu §ehname'nin tarihi ve yapildigi 
yer bellidir. 518r sayfasindaki kayida gôre Hasan el-Hiiseyin el-Katib ta-
rafmdan 982 H. (Muharrem)/1574 M. (Nisan) yilinda Çiraz'da tamamlan-
mistir. Gerek boyutlari, gerekse iislûp ozellikleri açismdan birbirine ben-
zeyen bu alti yazmamn biiyiik bir olasihkla Çiraz'daki bir atolyede ya-
pilmasi akla yakmdir. 

Makalemizin konusu A. 3559 ve B. 146 no.lu Hamse'lerin minyatiir-
leridir. Manzaralarda geleneksel Çiraz uslûbunu, figûrlerde de Kazvin 
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okulunun ozelliklerini yansitan bu eserlerin minyaturlerinde de kompo
zisyon ve ikonografya açisindan birbirine benzeyen oldukça ilginç ozel-
likler gôrulùr. 

Ilk bakiçta dikkati çeken ôzellik çember kompozisyonlarm minya-
tùrlerde sik kullanilmasidir. A. 3559 no.lu Hamse'de çember kompozis-
yonun en iyi ornegi iskender'in fflozoflar okuluna gelisini gôsteren sah-
nede goriilûr (s. 408r, Res. 1). Minyatiirde iki pavyonun arasmdaki tas 
avluda okul sahnesi canlandirilmiçtir. iskender pavyonlann arasmdaki 
kameriyenin altinda filozoflan seyretmektedir. Resmin sag ve ortaya 
yakin bôliimùnde bir hall uzerine oturmus filozoflann hocasi (Aristo?) 
el hareketlerinden anlasilacagi ùzere hararetli bir konuyu tartismakta-
dir. Onun etrafim çeviren filozoflar bir çember semasi oluçtururlar. Ka-
labahk ùstiiste yigilan figtirlerden asagidakiler bas asagi yerlestirilmis-
lerdir. Bu tasvir tarzinda herhalde îskender'in gôrùs noktasi hesaplan-
mistir. Filozoflar çesitli pozlardadir. Sol ait kôsede adeta kendinden geç-
miç gibi arkadaslannm uzerine uzanmis figiir dikkati çeker. Bu tip ken
dinden geçmis figûr tiplerinin baska varyasyonlarma 1527'lerde Sam 
Mirza için yapildigi sanilan Hafiz Divam'nin Seyhzade tarafmdan yapi-
lan Camide skandal (7) minyatiirunde de rasthyoruz. Pozlan farkh ol-
masina ragmen bùtiin bu figùrler kompozisyon içindeki monotonlugu 
giderir ve resme bir çeçni katar. Ayrica, çember semasinm yine Hafiz 
Divam'ndaki îd bayraminm kutlanisi (8) adh Sultan Muhammed'in kom-
pozisyonu ile benzerligi A. 3559 no.lu yazmanin nakkasmm Tebriz okulu 
kompozisyon çemalarindan hareket ettigini akla getiriyor. Aym ozellik 
yine Sultan Muhammed'in iinlii Houghton Sehname'sindeki Keyumers'-
in saltanati (9) minyatiirunde de goriiliir. Tekrar A. 3559'un minyatûrii-
ne dônersek, minyatiirdeki okul havasinm filozoflann onlerine konmuç 
kitaplarla da arttigmi farkederiz. Bu ciddi sahnenin yam basmda yer 
alan havuza egilmis figurler, sol taraftaki pavyonun oniindeki çocuklar, 
kapidan gorunen sahislar sahneye bir janr niteligi katarlar. Bu ozellik 
onaltmci yiizyilda ozellikle aym gruba giren biiyiik boy Çehname'lerde 
çok rastlanan bir ôzellikti (10). A. 3559 no.lu yazmadaki iskender ve fi
lozoflar minyatùriinùn en yakin benzerine Washington D.C. deki Freer 

(7) S.C. Welch, Royal Persian Manuscripts, London 1976, Lev. 16. 
(8) S.C. Welch, a.g.e., Lev. 17. 
(9) S.C. Welch, a.é.e., Lev. 2-3. 
(10) Bk. : G. înal, «Realistic Motifs and the Expression of the Drama in Safa-

vid Miniatures, «Sanat Tarihi Yilhgi, VII (1976-77), s. 59-89. 

— 38 — 



TOPKAPI SARAYI MUZESïNDEKÎ ÎKÎ ONALTINCI... 

Gallery of Art'ta bulunan bir Hamse (08.283) minyaturunde (11) rasth-
yoruz. Ancak bu sahnede de çember semasinm uygulanmasina ragmen, 
kompozisyon daha sadedir ve îskender atmm ùsttinde, tepenin ardmda-
ki manzaramn içinde gosterilmistir. 

A. 3559 no.lu Hamse'nin d;ger minyaturlerinde de çember veya çem-
berimsi kompozisyonlara rastlanir. Bahram'm Iran tahti ve taci için ars-
lanlarla bogusmasim gôsteren minyatùr de (1. 230r, Res. 2) bôyle bir dii-
zen gôsterir. Tipik bir Çiraz manzarasi içinde hemen hemen resmin or-
tasmda yer alan tahtm oniinde Kazvin figùr ûslûbuna gore tasvir edil-
miç olan Bahram'i gôrtiriïz. Kahraman bir suyun kenannda bogusur. 
Arslanlardan birini oldiirmiis, otekini de ôldiirmek ùzeredir. Resmin ait 
on boliimiinde bir paravana gibi yazi sutuncuklan yer ahr. Yazimn so-
lunda ve onde siralanan sahislar yukan dogru dizilir, tahtm arkasmi 
çember gibi çevirir ve sagda asagiya inerek yazi siituncuklan ile birlesir. 
Boylece, resmin içinde devrî bir hareket saglanir. Tahtm gerisinde sol-
daki iki figiir tam cepheden resmedilmiçtir ve dikkati olaya çekmeye 
yardim eder. Soldaki sahsin cepheden gôruniimune karsi ayaklar profil-
den gosterilmistir. Bu hususa B.146 no.lu Hamse'nin minyaturlerinde 
de rasthyacagiz. 

Devrî hareketin belirtildigi diger kompozisyon Dara'nm olumunù 
tasvir eden sahnede (s. 3271, Res. 3) kullamlmistir. Dara, resmin orta ek-
seninde ait kisma yakin olarak bir su kenannda tasvir edilmistir. Basmi 
îskender'in dizine dayamiç yatmaktadir. Bu ana motifi iki yandan çev-
releyen figùrler adeta bir piramit gibi orta eksene dogru yônelirler ve 
bir yay olustururlar. Resmin ait kisrmndaki figiirleri de buna eklersek, 
dûzensiz bir çember semasimn uygulandigi gorùlûr. Ana motifin etrafm-
da bir çevresel hareket olusturulmustur. Sahnenin sag alt kôsesinde ve-
zirler ve onlan getiren bir subay yer ahr.Tepenin ardma olayi hayretle 
izleyen bir ath yerlestirilmistir. 

B. 146 no.lu Hamse'de de ayni tip çember semalan kullamlmistir. 
Bu eserde yer alan aym konulu sahne, Dara'nm ôliimu (s. 279v, Res. 4), 
biraz daha sade ve az figiirle temsil edilmistir. Bu minyatiirde Dara ve 
îskender motifi resmin sol ait kosesine yakm bir yerde tasvir edilmistir. 
Bu motifin karsisina bir denge unsuru olarak olayi hayretle izleyen sé
vis ve ati yerlestirilmistir. Ana temin iki yaninda ve ustùnde ordu men-
suplan yer ahr. Tepenin ardma konan athlar ve agaç sahneyi zenginles-
tirir. Aym tepe ardindan seyreden ath motifi bir ônceki Hamse'de de 

(11) G.D. Guest, Shiraz Painting in the Sixteenth Century, Washington D.C. 
1949, Lev. 25. 
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gôriïlùr. On kisimda ise kayahklar hem gozù resmin içine çekmeye ya-
rayan repoussoir olusturur, hem de çemberi o yônde tamamlar. lïstteki 
askerler ellerinde mizraklan, bacaklar profilden ve açik olmak iizere 
tam cepheden tasvir edilmislerdir ve bu halleriyle A. 3559 daki Bahram'-
m arslanlarla bogusmasi sahnesindeki (Res. 2) figiirleri andirirlar. Bu 
figurler de gozù ortadaki olaya çekerler. Hikâyenin diger motifi, Dara'yi 
ele veren vezirler de A. 3559 no'lu yazmanm minyatiiriinde oldugu gibi 
resmin sag alt kosesinde yer ahrlar ve Dara figiiriiyle bir diagonal olus-
tururlar. Boylece, resimdeki monotonluk giderilmis olur. 

B. 146 no.lu Hamse'de çember kompozisyonunun en iyi ornegini me-
leklerin Adem'e secdesini tasvir eden minyatur olusturur (s. 14r, Res. 5). 
Onaltmci yiizyilm ikinci yansmda Siraz'a ozgii olan dekoratif bir man-
zara içinde ortaya yakm bir yerde gôsterilen Adem figùrù çiplak olarak 
yere serilmis bir durumda yatmaktadir. Eliyle oniinii kapatan figiirun 
etrafmi çeviren alevli hale onun peygamberligini simgelemektedir. 
Adem'in etrafi bir çember olusturan kanath meleklerle çepeçevre kusatil-
mistir. Ôndeki melekler arkadan, yandakiler ise çembere uyarak profil
den veya 3/4 cepheden gôsterilmistir. En iistteki figiirlerin tam cephe
den gosterilmesi gerekirken, onlar da bas asagi arkadan gôsterilmistir. 
Bôyîece, Adem'in etrafmda kapah bir halka olusturan ve bir rozetin kol-
larmi andiran meleklerin hareketi, manzara içinde dirsekler çeviren ne-
hir motifi ile de kuvvetlendiriîir ve çember çok daha belirli olur. Nehrin 
solunda, çerçeve ile nehir arasmda kalan bôlûmlere list ve altta birer 
figûr yerlestirilmistir. fjstteki bôlùmde dikkatimizi çembere çeken bir 
melek figurii altta ise Adem'e secde etmegi reddettigi için seytan biçi-
mine doniisen melek, iblis yer ahr. Bôylelikle, çok ilginç bir kompozis-
yon olusur. 

Aym derece açik olmamakla beraber çember veya yan çember tip 
kompozisyonlar B. 146 no.lu yazmada oldukça sik uygulanmistir. Isken-
der'in Berda sehrine gelmesi (s. 290v, Res. 6), îskender'in Rey'e gelisi 
(s. 303r) ve Çin hakanlmn iskender'e gelisi (s. 31 Ir) gibi sahnelerde bu 
çember az farkedilir. 

îskender'in Berda sehrine gelmesini tasvir eden minyaturde (Res. 6) 
iiste dogru dizilen figiirlerin olusturdugu yay, alttaki figiirlerle birlikte 
yine bir çember ima eder. Ancak bu biraz diizensizdir. En iistteki eli 
degnekli iki sahis bacaklar profilden ve aynk olmak uzere yine bundan 
ônceki sahnelerde oldugu gibi tam cepheden resmedilmislerdir. Metin-
de adi geçen Berda sehri minyatiiriin iist bôlùmùnu kaplar. Bu tip sehir 
tasvirlerine onaltmci yiizyilm ikinci yansmda sik sik rastlamr. îsken-
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der'in Rey'e gelisi ve Çin hakanmm Iskender'e gidisi sahneleri de ùstte 
cepheden gôriïnen figiirler ve sehir tasvirleriyle aym tiir kompozisyon-
lar gôsterir. 

A. 3559 no.lu Hamse'de de aym tiir kompozisyonlarm varhgi her iki 
eserin de ayni dônem hatta aym atôlye eserleri oldugu fikrini uyandinr. 

Bazi minyatiirlerde ise konuyu daha serbest bir kompozisyonla an-
latan sahnelere rastlanz. A. 3559 no.lu yazmada Hiisrev'î koydeki içki 
âleminde (s. 50v, Res. 7) ve Leylâ'yi bahçede arkadaslanyla (s. 165r, 
Res. 8) tasvir eden minyatiirlerle B. 146 no.lu Hamse'de Sirin'in Ferhat'i 
ziyareti (s. 77v, Res. 9), ve Fitne'nin buzagiyi tasimasi (s. 208v, Res. 10) bu 
tiire ornektir. Sirin'in Ferhat'i ziyaretini gosteren sahnede (Res. 9) ana 
motif arka planda Bisùtun dagim simgeleyen kayahklarla ondeki kaya-
hk repoussoir motifi arasma almmistir. Figiirler sadece bir yatay çizgi 
olusturacak biçimde dizilmislerdir. Arkadaki kayahklar solda alçalmiç-
tir. Gerisinde yesil bir otlak yer almistir. Otlakta o devirde çok yaygin 
bir motif olan bir çoban ve sùrùsù gôriilùr. Aym tip janr motifleriyle 
sùslù bir minyatur de A. 3559 no.lu yazmamn Husrev'i bir kôy eglence-
sinde tasvir eden minyattirùnde gorùlùr (Res. 7). Bu sahnede eglence aie-
mine katilan sahislar bir binanm ôniindeki avluda Bahram'm etrafma 
çember biçiminde siralanmistir. Ancak, kompozisyon bununla bitmez. 
Altta atlari getiren seyisler, yemek pisirenler, yanda kilmçh muhafizlar, 
ùstte sagda athlar ve baglama çalan Kazvin ùslûbunda bir genç ve onun 
ùzerinde kirdaki surii, soldaki mimarî motif ile birlikte yiizeyi yukan-
dan asagiya bezeyen motiflerdir. Aslmda bu janr tiArûnde motiflerin re-
simde yef almasi konuyla ilgilidir. Çùnkii burada bir kôy evi, bir çiftlik 
tasvir edilmistir. Ùstte kirda dinlenen hayvanlarm yam sira binanm ait 
boliïmùnde ve Bahram'm hemen arkasmda yer alan ôkiiz, manda, eçek, 
katir ve at gibi hayvanlar resme janr niteligi vermekle beraber, burasi-
nin bir çiftlik oldugunu tammlar. Boylece, nakkas bir koy evini ayrmti-
lariyla anlatmis olur. 

B. 146 no.lu Hamse'nin 208v (Res. 10) sayfasmda Bahram yine bir 
kôy evinde gôsterilmistir. Burada konu Fitne'nin bir buzagiyi merdiven-
de bir asagi bir yukari tasimasidir. Sahnede zengin bir mimari tasvirle 
karsilasiriz. Bir ait kat, bir orta kat ve bir terastan olusan bu kôy evi 
çinilerle bezenmis olup bir saray gibidir. Orta katta bir odamn içinde 
Bahram tahtmda oturmustur. Bir genç ona meyva sunar. Tahtm gerisin-
deki bir locada ve terasta bir takim kadmlar olayi seyretmektedir. Bah-
çenin arkasmda sagdaki bina cephesinde de olayi seyredenler yer ahr. 
Fitne, sirtmda buzagi ile sag alt bôliimde merdivenleri tirmamrken gôs-
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terilmistir. Gerek sagdaki bahçede agacin yanindaki iki kisi, gerekse, sol 
ait kattaki sahislar ilgiyle Fitne'yi izlerler. Bu minyatiirde kompozisyo 
nun iskeletini mimari olusturur ve figùrlerle mimari uyum içindedir. 

Bu sahnenin aksine A. 3559 no.lu yazmada Leylâ'yi arkadaslanyla 
bahçede tasvir eden sahnede (s. 165, Res. 8) bir açik hava manzarasi ola-
yin geçtigi yeri simgeler. Resmin on planmi dikine yerlestirilmis dort 
hurma agaci isgal eder. Leylâ bir hahya oturmustur ve agaçlarin dibinde 
arkadaslan yer ahr. Hurma toplamak isteyen bir çocuk janr motifini 
olusturur. Bu sahnenin geri plamnda Leylâ'nm kabilesinin kampini sim-
geleyen çadirlar ve bir kamp hayati sergilenmistir. Çadirlarda insanlar, 
çoban ve sûrûsû, yayik yapanlar, siit saganlar, yemek pisirenler ve ça-
maçir yikayanlan gôsteren bu motiflerin oncùlerini onaltinci yùzyil or-
tasinm unlû eseri Freer Heft Evreng'ine kadar izleyebiliyoruz (12). On
altinci yùzyihn ikinci yarisi minyatûrlerine egemen olan janr motifleri 
ve aynnti zevki A. 3559 no.lu Hamse'nin minyatiirlerinde de gorûlûyor. 

B. 146 ve A. 3559 no.lu Hamse'lerin minyatùrleri ikonografya açism-
dan bazi ortak ozellikler goster'r. Mecnun'un Kâbe'yi ziyaretini tasvir 
eden minyatùrler bunlarin arasmdadir. B. 146 no.lu yazmada (s. 142r, 
Res. 11) hikâye daha sade tasvir edildigi için once onu ele alahm. Bura-
da esas olay piramidal bir kompozisyon seklinde verilmistir. Kâbe min-
yatùriin orta ekseni ùzerindedir. S'yah ôrtii açilmistir ve Mecnun kapi-
nin tokmagini tutmaktadir. Kâbe'nin etrafim oval biçimli bir tas sarar 
ve iki yanda beyaz harmaniyeye burunniiis basi trash hacilar ellerini 
yukanya kaldirmis husu içinde durmaktadirlar. Kompozisyonun on kis-
mmda yazi siitunlarinm gerisinde iki ellerini kaldirmis iki sakalh çahis 
yerlestirilmistir. Sol ait kosede birbiri ile konusan biri genç, digeri sa
kalh ve orta yash bir adam olaya dikkati çekmektedir. Her iki figiirun 
de sahnan pozlari bize Sadiki ve Riza'nm figiirlerini ammsatir, Boylece, 
minyatûriin onyedinci yùzyila yakm bir dônemden oldugunu anlariz. 
Kâbe motifi ile olusan piramidin iistteki terasla arasmda kalan ùçgen 
alanlarmda namaz kihp dua eden sahislar yerlestirilmistir. tfstte bal-
konda bir takim kadinlar olayi izlemektedir. Bunlardan ortadaki degi-
sik kiyafetlidir. Cepheden gosterilmesi olaya dikkati çekmeye yardim 
eder. Sol taraftaki balkonun gerisinde bir oda gorùniir ve penceresinden 
bir adam bakar. Biitûn kompozisyon ûstte bir kayahk ile taçlanir. îki 
uçta çini ile kaph zarif minareler yûkselir. Orta bolûmde biri digerine 
tavuk veya bildircm sunan iki sahis yer ahr. Bu kompozisyonda teras-
tan asagismi seyreden kadmlar temi onaltinci yûzyilda rastlanan bir 

(12) S.C. Welch, a.g.e., Lev. 40. 
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ozelliktir, ve bir Cami yazmasmda da yer ahr (13). Ana teme gelince, 
A. 3559 (s. 160r, Res. 12) ve B. 147 no.lu (s. 126r, Res. 13) Hamse'lerdeki-
lerle biiyiik bir benzerlik gôsterir. Ancak, A. 3559 no.lu yazmada kompo-
zisyon daha gelismis ve zengindir (Res. 12). Bu minyatiirde piramidin 
alt çizgisine de figùrler yerlestmlmistir. Geriden gorùnen kesisler, gozù, 
resmin içine yôneltmeye yardim eder. Ayrica, alt sag ve sol koselere bi-
rer kapi açilmis ve sabislar yerlestirilmistir. Bôylece, seyirci hikâyeye 
davet edilmis olur. Kâbe'nin hemen arka plamnda ve yanlarda yine na-
maz kilan ve dua eden sahislar yer ahr. Mecnun'un pozu B. 146'dakine 
çok benzer. Yalmz burada Mecnun'un karsisma ellerini ona dogru uza-
tan yash bir adam eklenmistir. Bùtùn bu figiir zenginligine solda namaz 
kilanlarm arkasma yerlestirilen bir melek figùrii de eklenmistir. Sanat-
çimn aynntili anlatim zenginligi tek tek motiflerin biçimlendirilmesin-
de kendisini gosterir. Resmin hemen hemen yansindan yukarida kalan 
kismi bir mimari tasvire aynlmistir. Bu bolûmde dort kapi açilmistir. 
Her birinden seyirciler bakmaktadir. Sagdan ikinci kapidan bakan iki 
elini kavusturmus sakalh sahis cepheden gôsterilmistir. Bu figiir ile 
onun yanmdaki sirf bas olarak gosterilmis olan figiir seyircinin dikka-
tini çeker. Dar bir serit halinde kalan en ùst bôlùmde ise iki yanlarda 
yine minare motifleri yer ahr. Sagdaki minarede ezan okuyan bir sahis 
gorùlùr. Minareler arasinda kalan alanda bulutlann altmda ve tepelerin 
arasinda birbiriyle konusmakta olan ûç sahis farkedilir. A. 3559 ve B.146 
no.lu yazmalardaki minyatiirler karsilastinldiginda orta bolum her iki 
minyatiirde de farkhdir. A. 3559 daki sahnede terastaki seyirci kadinla-
rin yerini kapilarla açilan bir mimarî cephe almistir. Minarede ezan 
okuyan sahis, melek figùrii, alttaki kesisler ve kapilardan gorùnen fi
gùrler B. 146 no.lu yazmada yoktur. Kâbe'nin etrafmdaki yuvarlak tas 
alan B. 146'da kùçùlmùstùr. A. 3559 no.lu yazmamn minyatùrlerindeki 
ayrmtih anlatim bu sahnenin orijinal ôrnege daha yakin olabilecegi fik-
rini uyandirmaktadir. Bunun yam sira B. 146 daki minyatùrde (Res. 11) 
sol ait kôsedeki iki sahnan figùr, yazmamn biraz daha geç, onyedinci 
yùzyila yakin bir tarihte yapildigmi akla getirmektedir. A. 3559 no.lu 
yazmada dikkati çeken diger bir nokta aym eserde bir de îskender'in 
Kâbe'yi ziyaretinin yer almasidir (s. 340, Res. 14). Minyatùr dùzeni açi-
sindan bu sahne Mecnun'un Kâbe'yi ziyaretini anrmsatir. Ancak kesisle-
rin yerini Kâbe'nin iki yanmdaki insan kùmeleri almistir. Dua eden sa
hislar da resimden çikarilmistir. Orta bôlùm B. 146 no.lu yazmamn min-
yatùrùnù (Res. 11) hatirlatacak tarzda bir teras motifi gôsterir. Burada 

(13) Fr. Martin, The Miniature Painting and Painters ot Persia, Indian and Tur
key, London 1912, Lev. 145. 
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kadinlarm yerine çesitli sahislar el hareketleri ile konusur ve alttaki 
olaya dikkati çekerler. En ùstte ise yine minareler arasmdaki kayahklar 
gorùliir. Burada da soldaki minareye ezan okuyan bir muezzin motifi 
yerlestirilmistir. Arada kalan kayahk alanda ise B. 146 no.lu Hamse'nin 
mmyaturLinden tamdigimiz biri digerine tavuk sunan iki sahis yer ahr. 
Her ûç minyatiirden anladigimiza gore, kompozisyonun alt, orta ve ust 
bôlùmlerinde yer alan motifler onaltinci yiizyihn ikinci yarisinm reper-
tuanndan tanman motiflerdir. Bunlar nakkasm tercihine gore resme so-
kulmustur. Bu motiflerin ne kadar yaygin oldugunu gosteren diger bir 
ôrnek de B. 146 ve A. 3559 no.lu yazmalar kadar bùyûk boyutlu olmayan 
daha kùçiïk bir Hamse yazmasmm (B. 147) Mecnun'un Kâbe'yi ziyareti 
sahnesidir (s. 126v, Res. 13). Bu minyaturiin A. 3559'la ayni modelden ha-
reket ettigine hiç kusku yoktur. Saline A. 3559 daki kadar zengin degil-
dir. Sadelesmeye ugramistir. Kâbe, Mecnun, Mecnun'a ellerini uzatan 
yash adam motifleri yerli yerindedir. Kesisler, Mecnun'un iki yamnda ve 
altta siralanip bir pi rami t olusturmuslardir. A. 3559 daki kapi motifleri 
resimden çikmistir. Kâbe'nin etrafindaki yuvarlakimsi tas alan B. 146 
dakileri ammsatirsa da sayilan azalmistir. Bazilarimn altmda seccade 
yoktur. Melek motifi resimden kaybolmustur. Dua edenlerin etrafindaki 
çahislar resimde yoktur. list boliimdeki dort kapih cephe burada da 
goruliir. Ancak, figiir sayismda azalma ve tiplerde degisme vardir. Mina-
reli list bôlùm ise, B. 146 no.lu yazmadaki mmyatiire benzer. Minare 
tipleri A. 3559 no.lu Yazmadakine benzerse de muezzin yoktur. 

Biitiin bu Topkapi Sarayi'ndaki orneklere Londra'da India Office 
kitaphgmda bulunan bir Sehname yazmasinin (Ms. 3540, Ethé 2992) (14) 
îskender'i Kâbe'de gôsteren minyatùrûnù de ekleyebiliriz. Herseyden 
once 460x295 cm. olan boyutlari ile bu eser de Topkapi Hamse'leri ile 
ayni gruba girer. Bu minyaturde resmin alt kisminda Kâbe'nin ôniinde 
diz çokmùs olan îskender'i simgeleyen figurùn etrafmda harmaniyeye 
burùnmùç hacilar gorulur. Hacilarm sayisi A. 3559'a gore azalmis ve fi-
giirler daha aralikh yerleçtirilmistir. Ôndekiler ancak belden yukari tas-
vir edilmiçtir. Ôndeki figiir tam geriden ve yandakiler de profilden gos-
terilerek ,bir çember çemasi olusturulmuçtur. Kâbe motifi resmin sag 
yanim kapsar ve solda olaya dikkat çeken askerler îskender'in maiyetini 
simgeîer. Resmin iist kismim A. 3559 (s. 160r, Res. 12) ve B. 147 (s. 126v, 
Res. 13) de gorulen kapi motifleri ile mimarî isgal eder. Kapilarm ardin-
dan bakan dort sahistan sagdan ik'ncisi A. 3559 no.lu yazmadaki sagdan 
ikinci figiiriin benzeridir. Sehname'deki soldan ikinci figiir ise B 147 no-

(14) B.W. Robinson, Persian Paintings in the India Otiice Library. A. Desn'p-
tive Catalogue, London 1976, s. 132, Lev. 417. 
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lu yazmadaki sagdan birinci figiirun kahbim tekrarlar. Yazmalar arasm-
daki akrabahk Liste goriinen tepeler ve minare motifleriyle de devam 
eder. Sadece tepelerin online yerlestirilen sahislar kaybolmustur. Kâbe'-
nin yamnda namaz kilan figiirler de aym semadan esinlenmistir. A. 3559, 
B. 147 ve India Office yazmasmda ise Mecnun sahnesi îskender konu-
suyia bagdasmistir. Aym yazmadaki Hiisrev ve Meryem sahnesi de uyu-
yan nobetçiler açisindan R. 1548 no.lu Topkapi Sarayi Muzesindeki bir 
biiyiik boy Çehname'deki Hiisrev'in olùmù semasim andirmaktadir (15). 
Bôylece, biiyiik boy yazmalar arasmda bir akrabahk kurulur. 

A. 3559 ve B. 146 no.lu Hamse'ler arasmdaki ikonografya benzerligi 
Halife Memun'un banyosunu tasvir eden minyatiirde de goriilur. Sahne-
nin bir janr havasi verecek nitelikte olusturulmasi açisindan bu minya-
tiirler Behzad'a kadar geri giden bir gelenegin parçasidir (16). A. 3559 
no.lu Hamse'de (s. 40v, Res. 15) resmin sol tarafim hamam isgal eder. 
Sagda ise yukandan asagi uzanan dar bir serit halinde soyunma boliimii 
yer alir. Hamamin ortaya yakin bir bôlumùnde Halife Memun oturmus 
bir tellak tarafindan basi yikanmaktadir. Bir diger tellak da otekinin 
arkasindadir. Bu motifin etrafinda çesitli yikanma motifleri yer almak-
tadir. Halifenin gerisindeki açik bir perdenin arkasmda jiletlenen adam, 
sol alt kôsede bacaga masaj, arka plandaki bir havuzda ellerini yukari 
kaldirmis bir sahisla havuzun kenarinda yiiriiyen adam, soldaki kapida 
basma su soken sahis, onun altinda ayaklara su dôkme motifi krali bir 
banyodan çok bir hamamin gunliik hayatmdan bazi goriinumleri bize 
gôsteren bir janr sahnesi niteligindedir. Hamamin sogukluk kisminda 
giyinen ayakta figiirler, girip çikanlar ve onde havuza ayaklarim sokan 
bir figùrle bir digeri goze çarpar. Hamamin iistùnde ise, bazi janr motif
leri gôrulùr. Yuvarlak pencereli bir kubbe, hamamm dis gorunusûnu 
simgeler. Onun yamnda okùzle çark çevirme, kuyudan su çikarma ve ça-
masir asma ve sepetle birsey toplama motiflerine rastlamr. B. 146 no.lu 
Hamse'de (s. 32v, Res. 16) bu sahnenin yakm bir benzerine rasthyoruz. 
Halvet ve sogukluk boliimleri benzer sekilde tasvir edilen bu minyatiir
de sahne daha kalabahktir. Memun'un basim yikamasi, bacaga masaj, 
basina su doken figiir (burada sagda), bacaklara su dokme motifi, havu
zun içinde ellerini yukari kaldirmis figiir bu minyatiirde yer alir. Ancak 
bu yazmada gobek tasi biraz yukari almmis ve bazi figiirler eklenmis-
tir. Resmin orasina, burasma serpistirilen koyu renk hamam taslari dik-
kati çeker. Sogukluk kismi da diger yazmadaki sahneye oranla daha 

(15) Bk. a.g.e., Lev. 429 ve G. inal, a.g.e., Res. 12. 
(16) B. Gray, Persian Painting, Geneve 1961, s. 117 deki resim. 
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zengindir. Hamamdan çikmiç pestemalhlar ve giyinen figiirlerin yani 
sira kapidan girenler ve pencereden bakan figùrler de goriiniirler. Ha-
mamm ustunde kalan motifler de bazi benzerlikler ve aynhklar gôste-
rirler. Oki.iz.le kuyudan su çekme motifi burada da goriilmekle beraber, 
hamam kubbesi yoktur. Çamasir asma motifi de kaybolmustur. Bunun 
yerine ôkùzlù bazi figùrler ve kiimes bayvanlari yer ahr. 

Bu tip hamam sahnelerine baska bir edebî yazmanm minyatiirle-
rinde de rastliyoruz. 1585 taiihli bir Çehname'de Firdevsi'nin Mahmud'a 
verdigi paranm yarisim bir hamam tellakina vermesini tasvir eden min-
yatùrde (17) bunlara benzer bir sahne gôrùrùz. Ôkiizle kuyudan su çek
me motifi burada da yer ahr. Hamam sahnesinde de aym benzerlikler 
gôze çarpar. B. 146 no.lu yazmadaki minyatûrde sagdaki sirt keseleme 
motifi ile bas yikama motifi ikisinde de gorulùr. Sagda iistte dizlerini 
açmis oturan figiirde de benzerlik vardir. Her nekadar hamam motifi 
Freer Heft Evreng'inde de goruliirse de kahplan farkhdir (18). 

Bu ùç sahneden anlasildigma gôre, ister Hamse olsun, ister Sehna-
me, biiyiik boy Çiraz yazmalarmda farkh konulu sahnelerde bile konu-
nun elverdigi nisbette aym motifler kullanihyordu ve biiyùk bir olasihk-
la bu biiyiik boy yazmalar aym atolyede yapihyordu. 

A. 3559 no.lu yazmada (s. 26v, Res. 17) ve B. 146 no.lu yazmada (s. 23r, 
Res. 18) tovbesini bozup mescit yerine meyhaneye giden zahitle ilgili 
minyatiirlerde de benzer bir kompozisyon ve motif kullammi ile karsi-
lasinz. Her iki minyatiirde de bir meyhane sahnesi tasvir edilmistir. 
B. 146 no.lu (Res. 18) Hamse'de kapisi çinilerle siislii tas bir yapi ve sag
da arkada balkondan goriinen bir bahçe tasvir edilmistir. Soldaki kapi
dan iki eli testili bir adam girer. Ôniinde kendinden geçmis bir adam 
yatar. Sagda raermer sebekenin oniinde kiipler ve bir saki yer ahr. Bir 
genç de elindeki siçeleri doldurmaya gelir. Kompozisyon yiyen, içen ve 
rakseden figùrlerle doludur. Solda kolunu one dogru uzatan bir adam 
bize sahneyi takdim eder. Onun altinda bir gence sanlmis bir adami teh-
dit eden birisiyle onun kolunu tutup mani olmaya çahsan bir diger çahis 
goriiliir. Sahnede kadin figurleri de yer ahr.. Bu minyatiirde zahiti sap-
tamak oldukça giiçtiir. Ancak, sagda kùplerin altinda içki içen sakalli 
adamin zahit olmasi akla yakindir. Ôndeki bir genç ona yiyecek sunar. 
A. 3559 no.lu yazmanm aym konulu minyatùrii (Res. 17) olayi ortak mo-
tiflerle tasvir eder. Sahnede mimari degismistir. Arka planda hem sagda 

(17) M.M. Ashrafi, Persian Tajik Poetry in X1V-XVU Centuries Miniatures, 
Dushanbe 1974, s. 76, Res. 61. 

(18) S.C. Welch, a.g.e., Lev. 38. 
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hem de solda birer kapi açilmistir. Soldakinden içeri eli testili bir adam 
girer. Bu figiir B. 146 no.lu yazmamn minyaturiindekine oranla daha in-
cedir. Sagdaki kapidan da bir çahis bakar. Arka planda içinde sarap 
kiiplerinin durdugu mekân balkonla degil, bir pencere ile bahçeye açil-
maktadir. Burada kuplerin yamnda saki ile iki genç yer ahr. Kiiplerin 
ôniinde oturmus sarabmi içen zahit ve ona meyva sunan gene yer ahr. 
B. 146 no.lu yazmadaki sahnede kapinin ôniinde yatan adam burada da 
gorulur. Fakat motif bir degismeye ugramistir ve bir kopek onu yalar. 
Sag kapmin ôniinde ise sirtinda bir sarhosu tasiyan bir sahis.yer ahr. 
Onun ôniinde B. 146 no.lu yazmadan da tamdigimiz eliyle sahneyi bize 
takdim eden figiir goriiliir. Tehdit motifi bu minyaturde saga ahnmistir. 
Ortada dans eden rakkasenin sag tarafinda genee sanlmis adami biçakla 
tehdit eden biri ve ona mani olmak isteyen bir genç goriiliir. 

Her iki minyaturde de gôriinen ortak motifler yazmalann aym atôl-
yede hazirlandiklarini gostermektedir. Sanatçi veya sanatçilar zahidin 
tôvbesini bozmasi ve mescit yerine meyhaneye gitmesi temini bir bana
ne olarak almislardir ve metnin pek ip ucu vermedigi yerde bize o gu-
nùn meyhanelerinden bir gôrùniim vermek istedikleri anlasihyor. Sar-
hoslari tasvir eden motifler onbesinci yiizyil sonunda Behzad ile minya-
tiir sanatina girmisti. Behzad'in 1488 tarihli Kahire Milli kitaphgmda 
bulunan Bustan yazmasimn on sayfa minyatiiriinde (19) Hiiseyin Bay-
kara'nin saraymdaki bir eglence sirasmda sarhos goturme temi tasvir 
edilmisti. Daha sonralan Tebriz okulu minyaturlerinde Fogg Miizesinde 
bulunan Sam Mirza'mn Divan'inda Sultan Muhammed'in yaptigi diinye-
vî ve uhrevî sarhoslugu tasvir eden minyaturde de bôyle degisik motif
ler yer ahyordu (20). Bu onaltinci yiizyil sonu yazmalann da gorulen 
ôzellikler aym yondeki zenginlesmeleri ve janr motifleriyle gerçekçilik 
yônùnde atilan adimlari gostermektedir. 

Behzad okulunun etkilerini ve janr motiflerindeki zenginlesmeleri 
gôrmek için son olarak her iki yazmadaki Leyla ile Mecnun'u okulda tas
vir eden minyaturii inceleyelim. B. 146 no.lu yazmada (s. 137v, Res. 19) 
bahçeye açilan bir pavyon, okulu simgeler. Okulun içinde çesitli faaliyet-
lerle mesgul kiz ve oglanlar tasvir edihnistir. Onde sol kôsede bir dayak 
sahnesi bile yer ahr. Hoca resmin gerisinde ve arka duvarm ortasmda 
yerlestirilm's bir sakalh figiirle temsil edilir. Hocanin saginda ve geri-

(19) Binyon, Wilkinson, Gray, Persian Miniature Painting, New York 1971, 
Lev. LXVIII. 

(20) S.C. Welch, a.g.e., Lev. 18. 
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sinde kiz ve oglan herhalde Leylâ île Mecnun'u simgeler. Behzad'in Gii-
listan'inda (21) ve British Museum'daki Hamse'sinde (Or. 6810) (22) 
bu tiir okul kompozisyonlari kullanilmisti. Topkapi Hamse'sinde de ana 
figûrlerin gûnlùk Iaaliyet motifleri arasmda kayboldugu janr niteliginde 
bir sahne ile karsilasinz. 

A. 3559 (s.m54v, Res. 20) no.lu yazmaya gelince, bir ônceki sahnede 
rastlanan motiflerin burada da kullamldigi gôrùlùr. Falaka sahnesi, 
ders çalisan kiz ve oglanlar, gerideki hoca motifi ve onun sagina yerles-
tirilmis Leyla ile Mecnun'u simgeleyen bir kiz ve oglan. Bu sahnede yal-
niz iç mimari tûm resmi kaplar ve ancak açik pencere ve kapilardan 
doga gorùlùr. Sagdaki kapidan da oglunu okula getiren bir anne go-
rùnmektedir. 

Topkapi Sarayi Mùzesinde bulunan bu iki biiyiik boy Hamse yaz-
masinin minyaturleri iislûp ve ikonografya ozellikleri açisindan ayni 
atolyede yapilmis gibi gôzukùrler. Ayni mùzede bulunan diger biiyùk 
boy yazmalann minyaturleri ile olan benzerlikleri, onaltmci yiizyihn 
ikinci yansinda Çiraz'da, Janr motiflerine yonelen ve daha gerçekçi mo
tifleri sergileyen bu biiyiik boy yazmalann hepsinin ayni atolye mah ol-
dugunu anlatmaktadir. India Office Library ve Leningrad §ehname'leri, 
bu tiir yazmalann baska koleksiyonlarda da bulundugunu ve oldukça 
biiyùk bir grup olusturduklanm gostermektedir. Metnin fazla ayrintih 
bahsetmedigi ve nakkasm bùyùk bir ayrinti zevki ile isledigi bu minya-
tùrler, kahp çahsmasi ve kopyacilik islemlerinin yam sira sanatçi mu-
hayyelesinin varligina da isaret etmektedir. Behzad'da belli bir dùzen 
ve rahat bir mekân yerlesimi gôsteren ayni konulu sahneler, bu minya-
tùrlerde bir motif kalabahkhgina bogulmustur. Çesitli janr motifleriylc 
bezenen minyatùr yùzeyleri yeni bir zevki ifade ederler. Herideki çahs-
malarin bu grup eserlere daha çok îsik tutacagini ùmit etmekteyiz. 

(21) Bk. E. de Lorey, «Behzad, Le Gulistan Rothschield,» Ars Islamica, IV, 
(1937), s. 122-145, Res. 4. 

(22) B. Gray, a.g.e., s. 123 deki resim. 
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SUMMARY 

In this article the stylistic and iconographical relationships between 
the miniatures of the two Hamses in the Topkapi Palace Museum (A.3559 
and B.146) are discussed. Both manuscripts use similar patterns for the 
same iconographical themes. The arrangement of the compositions re
veal similar patterns. The scenes are crowded and contain genre motifs. 
Both manuscripts with their large sizes belong to a group of large size 
manuscripts executed in Shiraz in the second half of the sixteenth cen
tury. Other manuscripst which seem to belong to the same workshop in 
the Topkapi Palace Museum are the three manuscripts of Firdausi's 
Shahnama (H.1497, H.1475 and R.1548) and a manuscripts of Yusuf and 
Zulaykha of Cami (H.1084). 
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