KAHIRE'DE YAPILMI~~B~R 11-0MAYÜNNAME'NIN
MINYATÜRLERI
GÜNER INAL
Kelile ve Dimne adl~~me~hur hayvan masallar~n~n bir Osmanl~~
varyasyonu olan Hiimyünnr~ me 1, onalt~nc~~yüzy~lda onun Farsça nüshas~~ Enver-i Süheyll' den 2 `Ali Çelebi denen <Ali b. Salih taraf~ndan
secili bir nesirle Türkçeye çevrilmi~~ve Kanuni Sultan Süleyman'a
( 52o - 1566) takdim edilmi~ti. Bidpay veya Beydaba'n~n masallar~~ ad~yla tan~nan Keine ve Dimne orijinal olarak Sanskritçe yaz~lm~~~(Panchatantra) bir hikaye kitab~~olup Sasani Sahi Hüsrev
Anii~irvan zaman~nda (531 - 579) ~ran'a getirtilmi~~ve Pehlevice'ye
çevrilmi~ti 3. Bu eser 750 civar~nda <Abbasi Halifesi el-Mangar zaman~nda <Abdullah ibn el-Muls,affa taraf~ndan Arapça'ya çevrilmi~ti. 1150 de Nagrullah bu hikayeleri Farsça'ya çevirmi~~ve Gazne
sultan~~ Behram~ah' a ithaf etmi~ti. Do~u edebiyat~nda son derece
popüler olan bu eser onbe~inci yüzy~l sonunda <Ali Sir NevaTnin
saray vaizi olan Hüseyn \Taciz Ka~if' (ölm. g o H. / 5o4 M.) taraf~ndan yeniden yaz~lm~~~ve Hüseyn Baykara'n~n veziri Ahmed Süheyli'ye izafetle Enver-i Süheyll ad~n~~ alm~~t~.
Kelile ve Dimne'nin ~slam ülkelerinde bol bol kopya edilmi~~
resimli nüshalarnun bulunmas~na kar~~l~k, Osmanl~lar~n aras~nda
eser bu derece popüler olmam~~~ve tarihi yaz malar~n gölgesinde
kalm~~t~r. Bugün bilinen resimli Hümöyünnd~ne yazmalar~~say~l~d~r.
Hümdyünndme için bak: C. Brockelmann. "Kelile ve Dimne," Islam Ansiklopedisi, VI (1967), 555-556.
2 Enver-i Süheyli için bak: E. G. Browne, A Literary History of Persia, II. From
Firdausi to Sa'di, Cambridge, 1964, 349-353. Eserin çevirisi için bak: E. B. Eastwick, The Anvdr-i Suhailf, Hertfort, 1854; A. N. Wollaston, The Anvdr-i Suhail or
Lights of Canopus, commonly know as Kalilah and Dimnah, being an adaptation by mulld
Husain el-Wcriz al-Kdshifi of the Fables of Bidpai, London 1877.
3 Kelile ve Dimne için bak: C. Brockelman, T. Z. E., 552-558; E. G. Browne,
Y. Z. E. Islam sanat~nda Kelile ve Dimne'nin tasvirleri için bak: H. Buchtal
"Indien Fables in Islamic Art", journal of Royal Asiatic Society (1941) Part 4, 3 ~~7324.
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Ba~l~ ca Hüm'4yünnme'1er Topkap~~Saray~~Müzesi kitapl~~~nda bulunan Revan 843 no. lu 4 ve konumuz olan Hazine 359 no. lu 5 yazmalarla, Londra'da British Museum'daki (Add. 15153) 1589 tarihli bir Hümüyünnümee ile Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesinde
bulunan baz~~minyatürlü sayfalard~r 7. Bunlardan ba~ka, Bombay'da
Prince of Wales koleksiyonunda bulunan goo H./1495 M. tarihli
bir Kellle ve Dimne Yazmas~ 8 da ayr~l konuyu i~lemesi bak~m~ndan
bu seriye dahil edilebilir.
Istanbul'da Topkap~~Saray~~Müzesinde bulunan Hazine 359
no. lu Hüm4yünnüme vi~ne çürü~ü bir deri cilt içinde muhafaza edilir.
Aharl~~krem rengi bir ka~~ t üzerine 220 mm. boy ve ~ 3o mm. eninde
443 yaprak ihtiva eder. Her sayfada taclik ile yaz~lm~~~75 mm.
uzunlu~unda 12 sat~r bulunur. Eser 974 H./ 1567 M. y~l~nda Mehmet b. Muhsin b. Burhan taraf~ndan M~s~ r'da yaz~ld~~~na dair 443r
sayfas~ndaki kolofonunda bir kay~t ta~~r. Yine ayn~~sayfada biraz
yukarda bulunan bir kay~t eserin Defterdar Mu~'tafa Pa~a için yap~ld~~~ n~~bildirir. ~u halde kar~~m~zda Osmanl~~devrinde Kahire'de
yap~lm~~~bir minyatürlü el yazmas~~bulunuyor. Eserin ~~. sayfas~nda
bir serlevhas~~ve 30 minyatürü vard~ r.
Hüm4yr~nnr~ me minyatürleri konu bak~m~ndan orijinali Kerne ve
Dimne ile ortak baz~~sahneler tasvir etmekle beraber, asl~nda Enver—i Süheylrnin bir çevirisi olmas~~bak~m~ndan bu eserle ortak birçok
tasvirler ta~~r. Kahire Hümüyünndme'sinin minyatürleri bu bak~mdan
4 F. E. Karatay, Topkap~~ Saray~~Müzesi Kütüphanesi Türkçe razmalar Katalo~u,
~stanbul, 1961, II, No. 2832, s. 304.
5 A. E., No. 2840, s. 306.
G. M. Meredith-Owens, Turkish Miniatures, London, 1963, 27,28- pis. VVI, XIII-XIV, XVIII-XX.
7 A. K. Coomaraswamy, "Miniatures from Turkish and Persian Book of
Fables", Bulletin of the Boston Museum of Fine arts, XXVI (1928), 89-91; A. Y., "Les
Miniatures orientales de la collection Goloubew au Museum of Fine Arts de Boston", Ars Asiatica, XIII (1929), p. 65, pl. LXIV 103 abc.
I. Stchoukine, La Peinture Turque d'apri.s les manuscrits illustris, L re partie:
a'Osman ~~~(152o-1622), Paris 1966, 46-47, pl. III; G. M. Meredithde Sulaymdn
Owens "A Persian Manuscript of the Reign of Bayaz~t II with Ottoman Miniatures," Bulletin of the Prince of Wales, Museum of Western India, No ~ o (1967), 27-3 ~ .
Bu eser bir Hümöyünnöme olmay~p 658 H/1259-6o da Selçuklu sultan~~'Izzed-Din
Keykâvus II için Tunuslu Bahaeddin Ahmed ibn Mahmud'un Yapt~~~~ Kel ile Dimne'nin Farsça çevirisidir. Eserin tek kopyas~~863 H./1468-69 M. tarihli olup British
Museum'da bulunmaktad~r (Add. 7766).
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Enver—i Süheyll yazmalar~~ ile kar~~la~t~r~ labilir. B. W. Robinson taraf~ndan yay~nlanan Ingiltere'de Marquess of Bute koleksiyonunda
yazmas~~9 Kahire Hümüyünndbulunan 1593 tarihli Enver—i
me' si ile ortak birçok tasvirler ta~~r. Ancak, bu minyatürlerin belirli bir say~s~~yay~nlanm~~~oldu~u için, biz bu yaz~m~zda yeri gelince,
sadece yay~nlanan minyatürler aras~ndaki benzerli~e i~aret edece~iz. Kahire yazmas~ndaki minyatürlerin listesi Bute yazmas~ndakilere tekabül ettikleri sayfalarla ve Hümüyünnüme' de anlat~ldiklar~~yerle birlikte gösterilmi~tir. Bu çal~~mada eserin eski Türkçe
bir hulâsas~ndan (Ahmet Mithat Efendi'nin, Huldsa—i Hümüyünndme,
Istanbul, 1304) faydalan~lm~~t~r.
Kahire Hümöyünndme' sindeki Minyatürlerin Tasvir Ettikleri Sahneler:
~ . 33r. Güvercinlerin Konu~mas~~(H. 38)
6o x 65 mm. sayfan~n üstüne do~ru.
53r ~ahinin besledi~i kargay~~seyreden dervi~~(H. 50)
75 x 82 mm. sayfan~ n alt~nda (Bute 40r)
58v Marangozun kendisinin taklidini yapan maymunu görmesi
(H. 9~ )
~ oo x89 mm. sayfan~n ortas~nda (Bute 45r).
69v ~etrebe'nin Arslana takdim edilmesi (H.
75 x 97 mm. sayfan~n ortas~nda.
79r Padi~ah'a Mil denmesinin sebebi (H. 123)
~~10 x 90 mm. sayfan~n ba~~nda.
87r Arslan~n suda kendi aksini görmesi (H. 134)
75 x 85 mm. Sayfamn ba~~nda (Bute 69v).
92r Kaplumba~an~n s~rt~nda nehri geçen akrep (Hulâsada yok)
75 x 87 mm. sayfan~n ba~~na do~ru. (Bute 74r).
~~o7r Arslan, karga, kurt ve çakal~n deveyi yemesi (H. 155)
75 x 90 mm. sayfan~n ortas~ nda (Bute 87r).
~~~ ov Kazlarm ta~~d~~~~kaplumba~a (H. 163)
75 x go mm. sayfan~n ba~~nda (Bute 89r).
~~ o. 123r Iyi niyetli ay~n~n bir ta~la bahç~van~~öldürmesi (H. 183)
105 x 8o mm. sayfan~n ba~~na do~ru (Bute 02r).
9 B. W. Robinson "Two persian Manuscripts in the Library of the Marquess
of Bute, Part II; Anvar Suhayli, 1593 (Bute Ms. 347)," Oriental Art, No. ~~ XVIII
(Spring 1972), 1-7, Fig. 4.
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129r Kuyruksuz e~e~in kulaklarm~~kesen köylü (H. 196)
8o x 115 mm. sayfan~n ba~~na do~ru (Bute 107r).
133v ~eyh dervi~in elini kesilmekten kurtar~r (H. 215)
~ oo x 67 mm. sayfan~n ortas~na do~ru (Bute ~~8v).
163v Belh dili konu~an papa~anlar (H. 235)
90 x 8o mm. sayfan~n ba~~nda (Bute 136r).
182r Y~lan~~ate~ten kurtaran deveci (H. 254)
8o x 7o mm. sayfan~n alt~nda (Bute 148r).
195v Kale muhaf~z~n~n güvercifileri avlayan kediyi cezaland~rmas~~(H. 272)
8o x 65 mm. sayfan~n alt~nda (Bute ~~6ov).
201V Karga ceylan~~yer gibi yaparken avc~n~n onu görmesi
(H. 243)
95 x 75 mm. sayfan~n ba~~nda.
222V ~ki ku~a sald~ran kaplan (H. 303)
50 mm. çap~nda bir daire (Bute 182r).
226r ~ki müminin koyunlanyla birlikte e~kiyalar taraf~ndan
soyulmas~~(H. 305)
70 x 90 mm. sayfan~n alt~nda (Bute 185r)
240r Mardazmai çölünde maymun ve ay~lar~n harap olmas~~
(H. 320)
~ oo x 75 mm. sayfan~n ortas~nda (Bute 198r).
265r Maymunun kaplumba~a ile seyyahati (H. 340)
go x 6o mm. sayfan~n alt~nda (Bute 219r).
273V Tilkinin e~e~i arslana getirmesi (H. 363)
75 x 70 mm. sayfan~n ortas~nda (Bute 225V).
281r Zahid'in gelinci~i öldürmesi (H. 376)
8o x 69 mm. sayfan~n ba~~na do~ru (Bute 231v).
288v Kapana tutulmu~~kedi ile farenin gelincik taraf~ndan
gözetlenmesi (H. 390)
77 x 74 mm. sayfan~n alt~na do~ru (Bute 238v).
293r Köylünün kar~s~n~n ~ehzade taraf~ndan kaç~r~lmas~~ (H.
396 - 400)
85 x 73 mm. sayfan~n ba~~na do~ru.
299v Bir çayla~~n ta~~d~~~~fare ve kurba~a (H. 4o4)
40 x 74 mm. sayfan~n alt~na do~ru (Bute 247v)
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335v Ba~dad padi~ah~n~n Çinli sevgilisini Dicleye atmas~~(H.458)
95 x 72 mm. sayfan~n alt~nda (Bute 277v).
364r Adam~n bak~~a saplanm~~~ turna ku~unu yakalamas~~
(11. 495)
85 x 90 mm. sayfan~n ba~~nda (Bute 30 r).
369v Avc~n~n acaip bal~~~~hükümdara takdimi (H. 501)
93 x 93 mm. sayfan~n ba~~nda (Bute 3o ~~r).
396v Yemen hükümdar~n~n yanl~~l~kla oduncuyu vurmas~~ (H.
534)
97 x 66 mm. sayfan~n alt~nda (Bute 326r).
399r Köle cariyenin boynundaki büyüyü silerken sultamn
onu yakalamas~~(H. 537)
95 x 75 mm. sayfan~n üstüne do~ru.
Bu çal~~mam~zda Kahire Hiim4yünnr~ me'sinin minyatürlerini Keine Dimne, Enver—i Sühey1( ve Hümöyromdme yazmalar~mn tasvirleri
çerçevesi içinde inceleyecek ve devrinin Osmanl~~resim üslübu içindeki yerini belirtmeye çal~~aca~~z.
Kitab~n ebad~na uygun küçük boy minyatürler ortalama 75 x
oo mm. büyüklü~ündedir, ve çok itinal~~yap~lm~~t~r. Minyatürün
metinle ili~kisi dikkati çeker. Normal bir dikdörtgen halinde metnin
içine yerle~tirilen minyatürlerin (92r - res. 4, 195v - res. ~~o, 299V res. 18) yan~~ s~ra, çe~itli ~ekilde yerle~tirilen minyatürler görülür.
58v - res. ~ , 182r - res. 9, 265r - res. 14, 281 r - res. 15, 293r - res.~~7
deki minyatürler çerçevenin d~~~na ta~arak sayfa kenar~m da i~gal
eder. Son iki minyatürde resim çerçevesi ile birlikte sayfan~n kenar~na ta~m~~t~r. Bazan da minyatür kademeli bir alana yerle~t.irilir.
Res. 3 (87r), res. 5 ( ~ o7r), res. 6 (~~ov), res. ~ 6 (288v), res. 8 (163v),
res. ii (20 v), res. 19 (335) de böyle kademeli alanlara yerle~tirilmi~~
minyatürlerin de sayfan~n kenar~na ta~t~~~~görülür. Bazan resmin
hem alt hem de üst kenar~nda "U" ~eklinde birer ç~kma bulunup
kapal~~bir "H" harfi meydana gelir ( ~ 29r - res. 7). Res. 2'de (6v)
arslan ile Setrebe'nin kar~~la~mas~n~~tasvir eden minyatür dikdörtgen
bir çerçeve içine al~nm~~~olup bu çerçeve rumi geçmelerle doldurulmu~tur. Böylece, daha dekoratif bir sayfa meydana gelmi~tir.
Bunlar~n yan~~ s~ra, daha de~i~ik minyatür çerçevelerine de rastlan~r.
Mesela, 222v (res. 12) de iki ku~a sald~ran kaplan~~tasvir eden minyatür yuvarlak bir madalyon içinde tasvir edilmi~tir. Madalyonun
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kavsine uygun olarak tasvir edilen a~açlar, esas sahnenin etraf~n~~
çeviren süsleme ~eridi, bu minyatürde bir madeni taba~~ n veya
büyük bir olas~l~kla keramik bir taba~~ n kompozisyonunun kopya
edildi~i fikrini uyand~rmaktad~r. Resmin daha ilginç bir yönü de
etraf~n~~ ku~atan yaz~~sat~rlarnun düzensizli~i ve madalyona biti~meleri yüzünden minyatürün sayfan~ n metni yaz~lmadan önce yap~ld~~~~izlenimini kuvvetlendirmesidir.
Ayn~~düzensizlik s. 226r de (res. 13) iki müminin koyunlanyla
birlikte e~kiyalar taraf~ndan soyulmas~n' anlatan hikayeyi tasvir
eden minyatürde de görülür. Resim, iki mümin koyunlanyla beraber yürürken tepenin arkas~ndan onlar~~gözetleyen e~kiyalar~~tasvir
eder. Tepe ve onun büklümlü zemini metnin içine dalgal~~hatlarla
sokulmu~~olup yaz~~ ile resmi ay~ ran çerçeve çizgisi ortadan kalkm~~t~r. Resme tabii bir çerçeve te~ kil eden zeminin büklümlerinin
yan~~ s~ra düzensiz hatlar halinde yaz~~ sat~rlar~~yine resmin metnin
yaz~lmas~ndan önce yap~ld~~~~fikrini uyand~r~r. Metnin içindeki
resim ve yaz~~ s~k~~~kl~~~~ve yak~nla~mas~na kar~~l~k, sayfan~n kenar~na
ta~an dört e~k~yan~n arkas~na gizlendi~i tepenin etraf~~üç düz kenarl~~bir çerçeve ile sayfan~ n kenar çizgisine birle~mi~ tir. 396v de
(Res. 20) avc~n~n acaip bir bal~~~~hükümdara takdimini gösteren
minyatürde de enteresan bir yerle~ tirme tipi göze çarpar. Hükümdar~n içinde bulundu~u kay~k ve deniz bir alt~ gen çerçeve içine
al~nm~~t~r. Bu alt~gen içiçe girmi~~iki alt~gen çerçeve ile bir onikigen
yapacak ~ekilde kesilmi~tir. Her iki çerçeve alt~ geni dekoratif ~eritlerle süslüdür ve bunlar~ n gerisindeki dikdörtgen alan içiçe geçen
~ eritler ihtiva etmekte ve üstte de gamal~~haç motifi ihtiva eden bir
band bulunmaktad~ r. Altta alt~genin bir ucu bu dikdörtgen çerçeveyi a~ ar, ve sivri bir uç halinde meme do~ru uzan~r. Esas figür
olan avc~~sa~da sayfan~n kenar~na ta~m~~~bir dikdörtgen alan içine
al~nm~~t~ r. Bu minyatürlerin yerle~tirili~~tarzlar~~ bize resimle yaz~~
aras~nda daha yak~n bir ili~ki bulundu~unu ve pek muhtemel olarak yazman~ n önce resimlenip sonra minyatürlendi~ini anlatmaktad~r. Resim ile metin aras~ ndaki bu ili~ki daha önce M~s~r'da resimlenen baz~~Memlük yazmalar~ nda da görülmektedir. Memlük emiri Timur Buga'n~ n (1467 - 68) mabeyincisi Seyfi <Ali Bey'in hazinedar~~Ho~Isadem ibn 'Abdullah için yap~lan Ahmedi' nin Iskendernr~me'sinin Istanbul Üniversitesi kitapl~~~ nda bulunan (T. 6044)
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bir nüshas~n~n" ~ 6r sayfas~nda ~skender'in çavu~u ast~rmasun gösteren minyatür (Res. 21) böyle bir durum gösterir. Önce sayfaya
resim yap~lm~~~sonra etraf~~yaz~larla doldurulmu~tur. Figürlerin
aras~ ndaki ili~ki zay~ft~ r. Belki de Osmanl~~ Hümdy~-~ nncime'si bir Memlük gelene~inden hareket etti~i için kitap önce resimlenmi~~sonra da
metni yaz~lm~~t~r. Hiç de~ilse, baz~~sayfalar bak~m~ndan bu böyle
olmu~tur. Bu tip çe~itli minyatür alanlar~~sayfalar~n monotonlu~unu giderir ve sayfa düzeni bak~m~ndan daha süsleyici bir zevk
göze çarpar.
Bu küçük ebattaki minyatürler son derece itinal~~ ve kaliteli
bir üslüp gösterir. Sayfa düzeninde görülen süsleme zevki minyatürlerin i~leni~inde de kendini gösterir. Eserin birinci s~n~f bir minyatür ustas~n~n elinden ç~kt~~~~anla~~l~r. Elimizde bulunan resimli
Hürnr!yr~ nwime'ler çok say~l~~oldu~undan bu eserin tam bir benzeri
bulunan di~er bir Hii~ndyünnaMe yazmas~~elde bulunmamaktad~r.
Fakat baz~~sahnelerin benzerlerini Hürn4yr~ nniime, Enver-i Süheyli, ve
Keltle ve Dimne çerçevesi içinde bulmak mümkündür. Eserin hiç de~ilse bir minyatürünün çok yak~n bir benzeri Boston Müzesindeki
birkaç Hiimdyünnrune sayfas~ndan birinde bulunmaktad~r. Kahire
yazmas~= ~~ ov sayfas~nda (Res. 6) tasvir edilen kaplumba~ay~~
ta~~yan iki kaz hikâyesi Boston Müzesindeki bir yaprakta hemen
aynen tasvir edilmi~tir n. Orijinali Kellle ve Dimne'de bulunan bu
hikâyeye göre iki kaz sazl~k bir gölde ya~~yor ve burada bulunan
bir kaplumba~a ile ahbapl~k ediyorlard~. Bir müddet sonra göldeki
su azal~nca, kazlar sulak bir yere gitmek istediler. Bir su yarat~~~~
olan kaplumba~a da onlarla birlikte gitmek istedi. Bunun üzerine
kazlar sazdan bir de~nek yap~p kaplumba~an~n a~z~yla buna yap~~mas~n~~ve her kim ne derse kesinlikle konu~mamas~m söylediler.
De~ne~in iki ucunu a~~zlar~na alarak kaplumba~ay~~kendileriyle
birlikte uçurmaya ba~lad~lar. Onlar~~havada gören baz~~ki~iler "Ne
acaip! ~ki kaz bir kaplumba~ay~~götürüyor." diye konu~maya ba~lay~nca, kaplumba~a cevap vermek üzre a~z~n~~açt~~ve de~nek a~zindan ç~kt~~~ndan yere dü~tü 12 . Bu çok eski bir hikâye olup ilk
10 I. Stchoukine-F. E. Karatay, Les Manuscrits orientaux illusWs de la BiblioQque de L'Universite d'Istanbul, Paris, 1933, 50-51.
pl. LXIV to3a.
11 A. K. Coomaraswam.y Les Miniatures orientales.
12 Hulasa-i Hümayunname, Ahmed Mithat Efendi edisiyonu, Istanbul, 1304,
s. 163.

446

GÜNER ~NAL

tasvirleri Hindistan'daki Gupta devrine kadar gider ve Avrupa'da
Bayeux hal~s~nda bile tasvir edilmi~tir n.
Kahire yazmas~nda bu hikaye bütün ayr~nt~lar~~ile gösterilmi~tir. Minyatürün üst k~sm~nda bulutlar~n aras~nda gagalar~nda
de~ne~i ta~~yan iki kaz ve dayanamay~p konu~tu~u için de~nekten
ba~~ a~a~~ya dü~en kaplumba~a görülür. Resim, böylece, hikâyenin
en can al~c~~an~n~, kaplumba~an~n dü~mesini tasvir eder. Altta ise,
bir ~ehir veya köy manzaras~~bulunur. ~nce, uzun, dik çat~h binalar~n
ve kulelerin aras~nda ba~lar~~gö~e çevrilmi~, ellerini havaya kald~m~~~ ~ah~slar hayretle kaplumba~a ile kazlar~~seyretmektedir. Sahnenin bu kadar~n~n hikayeyi anlatmaya yetmesine ra~men, evlerin
alt~nda kalan sahaya bir pastoral sahne eklenmi~tir. Solda bir çiftçi
çiftini sürmekte ve ba~~n~~ arkaya, gö~e do~ru çevirerek, hayretle
kaplumba~an~n dü~mesini seyretmektedir. Sa~da ise otlayan hayvanlar sahneye bir janr havas~~katmaktad~r. Boston sayfas~~ ~a~~lacak
derecede Kahire minyatürüne benzemektedir. Ancak alttaki tarla
sürme motifi resimden ç~kar~lm~~~veya sonradan kesilmi~tir. Fakat
üstte binalar~n aras~nda olay~~seyreden ~ah~slar ayn~~espri ve kal~b~~
gösterirler. Solda üstüste tasvir edilmi~~iki uzunlamas~na bazilikal
bina ve poligon kule aras~nda kalan k~s~mda üç sar~kl~~ ~ah~s daha
k~sa boylu tasvir edilmi~tir. Poligon kule ile di~er bazilikal yap~~aras~na s~k~~m~~~ ~ah~slar da aynen tekrar edilmi~tir. Bu grup da üç
~ah~stan ibarettir. Öndeki k~sa boylu figür bir çocuk tasviri olup
her iki minyatürde de ayn~~ kal~ba göre yap~lm~~t~r. Sol kolunu yukar~ya kald~ rm~~~kaplumba~aya i~aret eder. Sa~daki figür grubuna
gelince, en sa~daki iki figür aynen tekrar edilmi~tir. Sadece gerideki
figii;.ün ~apkas~~Boston yazmas~nda daha sivri, konik bir ~ekil alm~~t~r. Uzunlamas~na yap~n~n gerisinde iki eli havaya kalkm~~~figür de
aynen görülür. Kahire yazmas~nda bu gruba ilave olarak tepe ile
bina aras~na s~k~~m~~~figür ise belki de çerçeve ile kesilmi~~oldu~undan ancak üstteki k~s~m muhafaza edilmi~tir. Birbirleri aras~nda
bu derece yak~n kal~p benzerlikleri olan bu iki minyatürde en belli
ba~l~~fark ana temde görülür. Kahire minyatürü kaplumba~an~n konu~tuktan sonra tepe taklak dü~mesini tasvir ederken, Boston minyatüründe kaplumba~a henüz kendisinin feci akibetine sebep olacak
13 A. M. Coomaraswamy, "Miniatures from Turkish and Persian Book of
Fables"...
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sözleri söylememi~, de~ne~e tutunup uçtu~u anda tasvir edilmi~tir. Böylece, hikâyenin iki farkl~~an~~birbirine çok benzer kal~plarla
tasvir edilmi~tir. Boston'daki minyatürlü sayfalarm da bir Hiimdyünnr~me'ye ait olduklar~~aç~kt~r. Fakat iki grup aras~nda tek ortak
sahne bu kaplumba~a hikâyesinde görülür. Figürlerin tiplerindeki,
pozlar~ndaki benzerlikler, mimari ve kompozisyon benzerlikleri
her iki eserin de belki ayn~~usta ve atölye elinden ç~kt~~~n~~ima etmektedir. Kahire minyatürünün daha itinah olu~u ve kal~plardaki
rahatl~k Boston yazmas~= Kahire yazmas~n~~ taklit etti~i intiba~m
uyand~rmaktad~r fakat kesin bir yarg~ya varabilmek için Boston
minyatürünün geldi~i yazma= bulunmas~~ve iki yazma aras~nda
daha ba~ka ortak taraflar~n meydana ç~kar~lmas~~gerekir.
Ayn~~hikaye British Museum'da bulunan (Add. 15153) 1589
tarihli di~er bir Hümclyünnöme yazmas~nda da görülür 14. Burada
minyatür Kahire ve Boston Hümryüllname'lerinin aksine, hikâyeyi
ba~ka bir kayna~a göre tasvir eder. ~ehir manzaras~~resimden tamamen ç~kar~lm~~t~r. Üstte alt~n yald~z bir gök yüzünde tam minyatürün orta ekseninde tepenin sivri ucuyla belirtilen bir yerde iki
kaz~n ta~~d~~~~de~ne~in üstünde profilden görünen oturmu~~bir kaplumba~a yer al~r. Altta ise, ön planda s~ralanm~~~ alt~~ ~ah~s ellerini
ve ba~lar~n~~havaya kald~rm~~~hayretlerini ifade ederler.
Bombay'da Prince Wales koleksiyonunda bulunan 1495 tarihli Osmanl~~ Kellle ve Dimne'sinde ise, bu hikaye daha da farkl~~tasvir edilmi~tir ". Ortada bir ç~ k~nt~~yapan kademeli minyatür sahas~n~n tam ortas~nda ana motif, kazlar~n ta~~d~~~~de~ne~e as~l~~kaplumba~a gösterilmi~tir. A~a~~da sembolik bir manzara içinde uzanrm~, oturmu~, çömelmi~~ve ayakta duran dört ~ah~s çe~itli el hareketleriyle olay kar~~s~ndaki hayretlerini belirtir ve ana motife dikkati çekerler.
Bu iki farkl~~tasvir tarz~n~n gerisindeki gelene~i anlamak için
onbe~inci yüzy~lda resimlenmi~~ Keine ve Dimne'lerde ayn~~olay~~ tasvir eden minyatürleri incelemek gerekir. Hikâyenin en sade tasvir27-28, pl. V; Bu yazman~n
14 G. K. Meredith-Owens Turkish Miniatures . .
minyatürleri gösterdikleri üslûp özellikleri bak~m~ndan Mehmet III devrinde
(1595-1603) büyük bir olas~l~kla ta~rada geli~en bir resim okulunu yans~t~r. Bak:
F. Ça~man-N. Atasoy, Turkish Miniature Painting, Istanbul, 1974, 58-63.
14 M. Meredith-Owens, "A Persian Manuscript of the Reign of Bayaz~t
II...,"
Fig. 30.
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lerinden biri Topkap~~Müzesinde bulunan 1417 tarihli (Revan 1023)
Kerne ve Dimne'nin
6or sayfas~nda görülür. Burada alt~n yald~z
bir gökyüzünde sadece iki kaz~n ta~~d~~~~de~ne~e as~l~~kaplumba~a
tasvir edilmi~tir. Seyirciler resimde yoktur. Fakat biraz daha geç
bir devirde Bay Sungür devrinde Herat'ta yap~lm~~~ Kerne ve Dimne'lerde seyirciler de sahneye kat~lm~~t~r. Yine Topkap~~Müzesinde
bulunan 1429 tarihli Kerne ve Dimne' nin (Revan 1022) 17 45r sayfasmdaki (res. 23) minyatürde olay sa~l~~sollu gösterilmi~tir. Sa~da
alt~n gök yüzünde iki kaz~n ta~~d~~~~de~ne~e as~l~~kaplumba~a ve
altta nehir kenar~ndaki bir manzara görülür. Sa~da üç s~ra halinde
toplu bir grup te~kil eden ~ah~slar olay~~seyrederler. Bundan biraz
sonra ayn~~atölyede resimlenen yine Topkap~~Müzesindeki Hazine
362 no. lu Kellle ve Dimne' de" bu hikâye bu defa ba~ka kal~pla
i~lenmi~tir (5or) 19 . Minyatürde bir manzara içinde büyüklü küçük1ü baz~~ ~ah~slar ba~lar~n~~ gö~e kald~rm~~~hayretle olay~~seyrederler. Ana motif kazlar ve de~ne~e as~l~~kaplumba~a minyatürün
d~~~nda sayfamn sol kenar~nda gayet küçük bir motif halinde gösterilmi~tir. Bu minyatürün hemen hemen bir kopyas~~ da Tehran'da
Gülistan Saray~~Müzesinde bulunan Kelfle ve Dimne' de yer al~r 20.
Seyirci figürleri çok az farklarla tekrar edilir. Fakat ana motif bu
sefer sayfan~n sa~~kenar~na al~nm~~t~r. Biri di~erini taklit eden bu iki
Keltle ve Dimne yazmas~nda ana temin minyatürden ç~k~p sayfa kenar~n~~ i~gal etmesine ve böylece ikinci planda gösterilmesine ra~men,
~ehir sahnesi henüz minyatüre girmemi~tir. Paris'te Milli Kitapl~kta bulunan bir di~er Kelile ve Dimne yazmas~nda da kaplumba~ay~~
ta~~yan kazlar resmin sol kö~esini i~gal eder ve sa~da iki ki~i olay~~
1° F. E. Karatay, Topkap~~Sarayt Müzesi Kütüphanesi Farsça razmalar~~Katalo~u,
Istanbul, 1961, No. 865, S. 301. S. Walzer, "The Topkap~~Saray Manuscript of
the Persian kalila wa Dimna `cdlated 1413." Paintings from Islamic Lands, (Oxford,
1969), 48-84, Fig. 23.
" A. E., No. 864, S. 301; B. W. Robinson, "Prince Baysunghur and the Fables
of Bidpai", Oriental Art, XVI, No. 2 (Summer 1970), - ~~o.
18 F. E. Karatay, r. z. E., No. 867, S. 302.
19 B. W. Robinson, r. z. E., Fig. Ir; O~rencilerimden Mustafa Süner Topkap~~ Saray~ndalci Bay Sungur devri Kelile Dimne'lerini inceledi~i l'sans tezinde
bu yazman~n minyatürlerinin yap~~t~rma oldu~unu güstermi~tir.
20 B. W. Robinson, "The Tehran Manuscript of Kalila wa Dirr~na. -A ReconsiderTtion," Oriental Art, No. 4 (1958), ~~o8-1 ~~ 5, bil. 5, Fig. 5.
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Res. 23 — Kelile ve Dinine (Topkap~~Müzesi, Revan 1022) 45r
Kazlar~n ta~~d~~~~kaplumba~a

Res. 24 — Ayn~~eser, 44r Deveyi parçalayan
kurt, çakal, karga ve arslan
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hayretle seyreder 21. Bütün bu onbe~inci yüzy~l minyatürlerinde
~ehir tasvirleri görülmez. Hepsi Iran'da yap~lm~~~olan bu minyatürler sadece seyircilerle ana motifi göstermekle yetinir. British Museum'daki Hümciyünntune bu bak~mdan onbe~inci yüzy~l Muzafferi,
Timurlu, ve Türkmen örneklerine yak~ nd~r ve muhtemelen Iran'da
yap~lm~~~ Kellle ve Dimne'lerden modelini al~r. Kahire ve Boston yazmalar~ndaki ~ehir manzarah tipi onbe~inci yüzy~l tasvirlerinde bulam~yoruz.
Onalt~nc~~yüzy~l sonundan gelen bir Enver-i Süheyli yazmas~~
Iran'da da ~ehir manzarah tasvirlerin yap~ld~~~n~~göstermektedir.
Lord Bute koleksiyonunda bulunan 1593 tarihli ve Sad~k' Bey 22
adl~~bir nakka~~n elinden ç~kan bu Enver-i Süheyll ayn~~hikâyeyi benzer ~ekilde tasvir eder 23. Eser Kahire yazmas~ndan a~a~~~yukar~~
yirmi be~~ y~ l sonra yap~lmakla beraber, sahneyi ele al~~taki espri
ayn~d~r. Ana motif olan kaplumba~ay~~ ta~~yan kazlar yukarda sayfan~n üst sa~~kenar~nda ufac~k bir yer kaplar. Buna kar~~l~k, resmin
büyük bir k~sm~n~~ kubbeli yap~larla doldurulmu~~bir tepelik manzara i~gal eder. Kahire yazmas~nda oldu~u gibi binalar~n aras~na
s~k~~m~~~insan figürleri, kad~n ve erkekler hayretle olay~~seyretmektedir. Bir kubbenin üstünde oturan ve kaplumba~aya i~aret eden
bir çocuk, önde eli kürekli bir adamla beyaz sakall~~bir ihtiyar, bunlar~n gerisinde otlayan bir e~ekle yem yiyen tavuk, horoz ve civcivler
bir kasaban~n günlük hayat~n~~aksettirirler. Sanatç~~Beydaba ve
Ka~ifTnin hikâyesini yerli bir dekor, bir günlük hayat ya~ant~s~~
içinde göstererek ona daha yeni bir muhteva katm~~~ve daha gerçekçi bir karakter kazand~rm~~t~r. Kahire, Boston ve Bute minyatürleri, sonuncusu farkl~~bir kal~ptan hareket etmekle beraber, hepsi
onalt~nc~~yüzy~l eserleri olmas~~ bak~m~ndan bu devirin yeni bir ak~m~n~~aksettirirler. Her üçü de hikayeyi gerçekçi bir ~ekilde yorumlayan yeni bir anlay~~~~temsil eder 24. Bute yazmas~nda bir Safavi
21 E. Blochet, Les Enliminures des manuscrits orientaux - turc, arabes, persanesde la Bibliothkue Xationale, Paris, 1926, 74-75, pl. 2 2.
22 Sad~ki Bey için bak: Calligraphers and Painters A. Treatise by Qâdi Ahmad Son
of Mir Munsld (Circa A. H. 'ol 5-1606) translated from the Persian by Minorsky,
p. 191.
Washington, D. C., 1959,
23 Bak not g, Fig. 4.
24 Onalt~nc~~yüzy~l minyatürlerinde gerçekçilik ve janr sahneleri hakk~nda
yazar bir çal~~ma haz~rlannaktad~r.
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kasabas~n~~aksettiren minyatür, Kahire yazmas~nda Osmanl~~ ~ehir
tasvirlerinin bir modelini gösterir. Figür çal~~malar~~her iki grupta
da farkl~~olmakla beraber, bu üç minyatür olay~~bir janr havas~~
içinde göstermeleri bak~m~ndan onalt~nc~~yüzy~l~n ortak bir özelli~ini
payla~~rlar. British Museum Hüm4yril~ndme'si ise, daha eski bir kal~ba göre çal~~~r ve eski gelene~e ba~l~~kal~r. Bombay yazmas~~hepsinden farkl~~olup minyatürlerde görülen baz~~Türkmen özelliklerine ra~men, burada Osmanl~~sanatç~s~n~n baz~~yeni motifleri denedi~ini gösterir
Kahire Hümelyünndme'sinin enteresan tasvirlerinden biri de 87r
de (Res. 3) arslan ile ak~ll~~tav~an~n hikâyesini tasvir eden minyatürde görülür. Dimne'nin anlatt~~~~hikâyeye göre arslan~n biri
suyu bol bir ülkede ya~~yordu. Di~er hayvanlar arslana her gün
yemlik bir hayvan göndermeyi ve böylece rahat ya~amay~~teklif ettiler. Arslan da raz~~oldu. Günün birinde kur'a bir tav~ana isabet
etti. Tav~an hayvanlara dedi ki: "Size hiç bir zarar getirmeyecek
tarzda bana bir kolayl~k gösterirseniz, ben sizi bu arslandan kurtarmay~~umar~m. Beni arslan~n yan~na kim götürecekse, benim geride kalmam~~ho~~görsün ve beni zorlamas~n". Hayvanlar bunu kabul ettiler. Tav~an arslan~n yemek vakti geçtikten sonra gitti ve
arslana kendisinin elçi olarak geldi~ini ve bir tav~an getirdi~ini,
fakat yolda bu tav~an~n bir arslan taraf~ndan al~nd~~~n~~söyledi.
Arslan di~er arslan~~bulmak üzre yola ç~ kt~. Tav~an onu bir kuyunun
ba~~na götürdü. Arslan kuyuya bak~nca içinde kendisinin ve tav~an~n aksini gördü ve onlar~~yakalamak için kuyuya atlayarak bo~uldu. Böylece, hayvanlar da arslan~n zulmünden kurtuldu 25.
Resim 3 deki (87r) minyatür bu olay~~tasvir eder. Solda bir tepenin önünde bir silindire benzeyen ve a~a~~~do~ru geni~leyen kuyuyu görürüz. Bir çember ~eklinde gösterilen kuyunun dibinde atlay~p ölen arslan gösterilmi~tir. 'üstte ise tav~an kuyunun içine dü~mü~~arslana bakmaktad~r. Böylece, resmin sol k~sm~~hikâyede geçen motiflerle sahneyi canland~rmaktad~r. Sa~da tepenin gerisindeki düzlükte ise, önde ve sa~da çad~rlar ve gerilerinden görünen
hayvanlar sahneyi zenginle~tirir. Hayvanlar~n hikâyede bahsi geçen ve arslana yem olarak gönderilen hayvanlar~~temsil etmesi mümkünse de, öndeki çad~rlar hikâyede geçmeyen fakat janr karakterin25

Hulasa-i Hümayunname, s. 134.
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deki motifleri temsil ederler. Böylece, bundan önceki minyatürde
oldu~u gibi hikaye günlük hayat çerçevesi içinde ifade edilmi~~olur.
Bu hikaye de daha önceki devirlerde, özellikle ondördüneü yüzy~ l
Memlük Kerne ve Dimne'lerinde çok daha ~ematik bir ~ekilde tasvir
edilmi~tir. Cambridge'de Corpus Christi College, Münih, Paris,
Oxford'da Bodleian Library'da bulunan Memlük yazmalarm~n
hepsinde hikâyenin ba~ka bir an~, arslan~n tav~anla birlikte kuyunun
içine bak~p suda kendi hayalini gördü~ü an tasvir edilmi~tir 26. Sadece bunlardan Oxford yazmas~nda suyun içinde hem arslan~n
hem de tav~an~n hayali görülür 27 . Ayn~~modelden hareket edildi~i
belli olan bu dört sahnede hayvanlar~n pozlar~~ ~ematiktir ve hemen
hemen birbirinin ayn~d~r. O devrin üslübuna uygun yap~lm~~~manzara unsurlar~, kaya, bitki ve çiçekler, kuyu hep ayn~~ ~ematik ~ekilde
gösterilmi~tir. Hikâyede zikredilen ana motiflerin d~~~ nda sahnede
ba~ka bir eleman yer almaz. Yine bir Memlük ülkesi olan M~s~r'da
yap~lm~~~Osmanl~~Hümâyfinnâme'sinde art~k bu eski gelenekle bir
ili~ki görülmez. Bütün dekoratif renk ahengine, canhl~~~na, çizgi
zarafetine ra~men, tav~an~n ve arslan~n tasvirinde, manzaraya bir
janr havas~~katan ilave motiflerde devrin tabii olana yönelen gerçekçi anlay~~~~farkedilir.
299V (res38) de bir kargan~n ta~~d~~~~fare ile kurba~ay~~tasvir
eden minyatürde 28 a~a~~da tasvir edilen ~ehir motifi ve hayretle
onlar~~seyreden ~ah~slar yine sahneye janr havas~~katar ve kaplumba~an~n ta~~nmas~~sahnesiyle benzerlik gösterir. Ayn~~tip ~ehir tasvirlerini 92r de (Res. 4) kaplumba~an~n s~rt~nda suyu geçen akrep
tasvirinde de buluruz. Hikâyede bahsedilmemekle beraber 29 resmin üst sa~~ve sol kö~esindeki ~ehir tasvirleri, binalar~n ve kuleden
olay~~seyreden ~ah~slar ve özellikle suda yüzenler olaya bir janr havas~~katar.
Hikaye elemanlar~na janr karakterindeki motiflerin kar~~mas~yla sahnenin zenginle~mesi res. 5 de (~~o7r) Setrebe'nin anlatt~~~~
26 S. Walzer, "The Mamluk Illuminated Manuscipts of Kanla wa-Dimna,"
Aus der Welt der islamichen Kunst (Festschrjft für Ernst Kühnel), Berlin, 1959, 193-206,
Figs, 5, 6, 7, 8.
27 A. E., Fig. 6.
28 Sahnenin hikâyesi için bak: Hulasa-i Humayunname, S. 404.
29 Hikâyenin te~hisine yard~m eden Yavuz Senemo~luna te~ekkürü bir borç
bilirim.
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ak~ls~z deve hikâyesini tasvir eden minyatürde görülür. Bir arslan~n
bir kurt, bir çakal, bir kargadan ibaret üç arkada~~~varm~~. Bir gün
oradan geçen bir kervamn bir devesi de onlara kat~lm~~. Arslan
bir gün bir fille bo~u~up yaral~~gelmi~. Çakal ve karga arslan~n avland~klar~~ile geçindiklerinden aç kalm~~lar, hile ile deveyi yemeyi
kararla~t~rrru~lar. Karga bunu arslana söyleyince arslan luzm~~, kabul etmemi~~fakat üç arkada~~bir hile bulmu~lar. Karga etini arslana teklif etmi~, di~erleri "senin etin yenmez", demi~ler. Ayn~~teklifi çakal yapm~~, "senin etin kokar," demi~ler. Kurt kendi etini
takdim edince, onu da kokar bulmu~lar. Deve çar nâçar kendi etini
takdim etmi~~ve bunu f~rsat bilen hayvanlar hemen onun üstüne
çullamp hayvan~~parçalay~p yemi~ler 30.
Resim 5 de bu hikâye yine çok canl~~ve hikâyeci bir tarzda resimlenmi~tir. Esas olay resmin ön plan~nda ve tam ortada gösterilir. Deve hayvanlar~n ortas~nda boylu boyunca yere uzanm~~~olup
dört hayvan~n her biri bir taraf~na sald~r~r. Arslan boynuna sald~r~r, çakal karnnu de~er, kurt kalças~n~~parçalar, karga hörgücünü
gagalarken tasvir edilmi~tir. Sahnenin ilginç taraf~~solda ve geride
ormanlar kral~= bo~~taht~n~n bulunmas~~ve tepenin gerisine sa~~
arka plana geyik ve otlayan lusraklar gibi di~er hayvanlar~n da
yerle~tirilerek olay~n daha tabii bir dekor içinde gösterilmesidir.
Böylece, olaya yine bir janr havas~~kat~lm~~~olur. E~er bu sahne
Bombay'da Prince of Wales Müzesinde bulunan ve Istanbul'da
yap~ld~~~~kayd~m ta~~yan 1495 tarihli Kellle ve Dimne (No. 5134, fol.
02r) nin ayn~~konulu minyatürüyle kar~~la~t~r~l~rsa, fark daha iyi
belirir 31. Bombay yazmas~nda sadece arslan devenin üstüne çullanm~~~olup di~er hayvanlar hareketsiz bir halde devenin etraf~na
dizilmi~tir. Bu hareketsizlik sahnede donuklu~a sebep olur. Zemini
ba~tan a~a~~ya kaplayan çiçek motifleri de sahneye dekoratif bir
karakter verdi~inden resmin donuklu~u artar. Buna kar~~l~k, Kahire minyatüründe yazmadaki bütün minyatürlerin karakterine
uygun olarak bir tabillik, canl~l~k ve hikâyenin anlat~l~~~nda bir
tazelik göze çarpar. Topkap~~Müzesindeki 1429 tarihli Keine ve Dimne'nin (Revan 1022) 32 44r sayfas~nda ayn~~hikâyeyi tasvir eden
30 Hulasa-i Hümayunname, S. 155.

G. M. Meredith-Owens, ."A Persian Manuscript of the Reign of Bayaz~ t
Fig 29.
II..."
32 Bak not 17.
31

KAHIRE'DE BIR ROMAYONN'AME'NIN MINYATORLERI 453

minyatürde (Res. 24) olay Bombay yazmas~ ndaki gibi sadece hikaye elemanlar~yla gösterilmi~tir. Burada hayvanlarda bir canl~l~k
vard~r, fakat Kahire minyatürü kadar canl~~de~ildir ve arka planda
ba~ka hayvanlar görünmez. Bu bak~mdan Kahire yazmas~n~n kendine has bir karakteri oldu~u anla~~l~r.
58v deki (Res. ~ ) minyatür Kelilenin anlatt~~~~bir hikayeyi
canland~r~ r. Maymunun biri bir dülgerin bir a~ac~n üstüne binerek
onu kesti~ini ve bir ar~~n kesince içine bir kama soktu~unu görür.
Bu manzara ho~una giderek onu seyre dalar. Dülger bir ara ba~ka
bir i~~görmek üzre oradan uzakla~~nca maymun da kalkar kendia~ac~n üstüne biner; fakat s~rt~n~~kaman~n bulundu~u yere verir
ve yüzünü öbür tarafa çevirir; kuyru~u da aç~k olan yar~~~n içine
sallan~r. Bunun fark~nda olmayan maymun kamay~~ ç~kar~r ç~karmaz, a~ac~n yar~~~~kuyru~unun üzerine kapan~r, o da duydu~u
ac~dan bay~lacak hale gelir. Bu s~rada geri dönen dülger maymunu
bu halde görünce, ona dayak atmaya ba~lar ve maymunun dülgerden yedi~i dayak, kuyru~unun k~s~lmas~~yüzünden çekti~i ac~dan da
beter olur 33. Minyatür tam maymunun kuyru~unun lus~l~p dülgerin de geri döndü~ü an~~tasvir eder. Resmin ön plan~nda bir kalas
üstüne oturan ve testere ile onu kesen iri bir maymun figürü görülür. Kuyru~u kalas~n yar~~~na girmi~~kanamaktad~r. Sa~da ise dülger geri dönmü~~bir eli a~z~nda hayretle maymunu seyretmektedir.
Maymun ile dülgerin aras~ndaki a~açta bir kaç tane daha maymun
olay~~seyrederler ve sahneyi zenginle~tirirler. Bunlar~n d~~~nda
solda tepenin gerisinden görünen binalar ve a~açlar yak~nlardaki
bir kasabaya i~aret ederler. Binalar~n aras~ndaki figür olay~~seyreder.
Tepenin hemen önünde bulunan bulutlar hem sath~~süsleyici dekoratif motiflerin fonksiyonunu görür, hem de kasaban~n uzakh~~na i~aret eder. Böylece, hikâye motiflerinin d~~~ndan resme giren
elemanlar sahneyi zenginle~tirir ve bir janr havas~~katar.
Kahire yazmas~n~n bu minyatürü de geleneksel Keine ve Dimne tasvirlerinden farkl~d~r. Onbe~inci yüzy~lda bu hikayeyi tasvir
eden minyatürler olay~~tamamen ba~ka bir ~ekilde tasvir ederler.
Topkap~~müzesindeki 1417 tarihli Keine ve Dimne (Revan 1023) 34,
33

Hulasa-i Hümayunna~ne, S. g ~ .

Bak not 16, ve S. Walzer, "The Topkap~~Saray Manuscript of the Persian
Kalila wa Dimna 'dated 1413'," Paintings from Islamic Lands, (Oxford, 1969),
48-84, Fig. 18.
34
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Paris Milli Kitapl~ktaki bir ba~ka Kellle ve Dimne (Biol. Nat. 377) 35,
yine Topkap~~Müzesindeki iki Bay Sung& devri rellle ve Dimne'si,
Hazine 362 (3or) 38 ve Revan ~~ 022 (25r - res. 25) 37 gibi onbe~inci
yüzy~l~n önemli Keltle ve Dimne yazmalar~nda hikayenin en önemli
an~~dülgerin maymunu görüp elindeki sopayla onu dövmeye kalk~~t~~~~ân tasvir edilmi~~ve bunun d~~~nda hiçbir ilave motif resme
-me'si devrin realizme
girmemi~tir. Bu bak~mdan Kahire Hümayünna
kaçan e~ilimini hikâyeci bir çerçeve içinde gösterir.
Yazmadaki baz~~ minyatürlerin metin d~~~~motiflerle zenginle~mesine ve janr karakteri kazanmas~na kar~~l~k, baz~~sahnelerde
hikâyenin sadece ana motifleri kullan~lm~~t~r. 265r de (Res. 14) maymun ile kaplumba~an~n hikayesini resimleyen minyatür bu tiptir.
Bidpay'~n anlatt~~~~hikâyeye göre maymunlar~n kral~~ Mahir ihtiyarlay~nca genç bir maymun onu taht~ndan atm~~t~. O da denizin
kenar~nda bir incir a~ac~na s~~~nd~. ~ncirleri yeme~e ba~lad~. Bir
incir suya dü~tü ve ç~kard~~~~sesten ho~lanan maymun bir inciri
yiyip di~erini suya atmaya ba~lad~. A~a~~da suda ya~ayan bir kaplumba~a da onun att~~~~incirleri yiyordu. Böylece, maymun ile kaplumba~a dost oldular. Bir müddet sonra kaplumba~an~n kar~s~~bu
dostlu~un haberini ald~~ve kocas~n~~k~skan~p maymundan ay~ rtma~a
karar verdi. Kocas~na hasta oldu~unu ve iyile~mek için de bir maymunun kalbine ihtiyac~~oldu~unu söyledi. Kaplumba~a dostu maymunun kalbini alma~a karar verdi. Bir gün kaplumba~a onu evine
bir ziyafete davet etti. Maymun da onun s~rt~na binerek ikisi yola
koyuldular. Kaplumba~ay~~üzgün gören maymun sebebini sordu.
O da kar~s~n~n hasta 61du~unu ancak bir maymun kalbinin onu
iyile~tirece~ini söyleyince, bundan ku~kulanan maymun, "Neden
söylemedin? Ben kalbimi evde b~ rakt~m. A~aca dönelim de alal~m."
dedi ve a~aca var~nca hemen yukar~~atlay~p kaplumba~adan kurtuldu 38.
Resimde maymun kaplumba~an~n s~rt~na binmi~~suda seyahat
ederken görülür. Resim hikâyenin sadece sembolik bir tasvirini
verir. Manzara elemanlar~~ d~~~nda hiçbir ilave motif görülmez.
S. Walzer, A. E., Fig. 37.
Bak not ~ g, Fig. 4.
37 Bak not 19, Fig. 3.
38 Hulasa-i Humayunname, s. 340.
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Ayn~~yüzy~lda bu eserden yirmibe~~ y~l kadar sonra yap~lm~~~olan
Bute yazmas~nda da bu hikaye baz~~üslûp farklar~na ra~men, ayn~~
~ekilde tasvir edilmi~tir 39. Bu hikaye devirler boyunca hiç farkl~la~madan tasvir edilmi~~gibi görünür. Paris Milli kitapl~ktaki 913
no. lu Kellle ve Dimne'de 40, Topkap~~Müzesinde Revan ~~o23 no. lu
Kellle ve Dimne ( I 2 2V) 41 ile Revan 1022 (9 v - res. 26) ve Hazine 362
no. lu o7r) Kerne ve Dimne'lerde 42 hikâye ayn~~ikonografik özelliklerle fakat devrinin üslübuyla tasvir edilmi~tir. Resimde maymun
kaplumba~an~n s~rt~nda seyahat ederken görülür. Fakat bunun
d~~~nda Paris Milli Kitapl~kta 377 no. lu Keltle ve Dimne de" görüldü~ü gibi seyrek de olsa, maymunu a~açta sudaki kaplumba~a
ile sohbet ederken gösteren minyatürler de vard~r. Bu hikayenin
tasvirinde Kahire yazmas~~için önemli olan nokta, her nas~lsa nakka~~n bu geleneksel tasvire hiçbir yenilik katmadan oldu~u gibi
resme geçirmesidir.
Kahire Hümdyfinndme'sinde Kellle ve Dinme'lerde pek tasvir edilmeyen fakat Enver-i Süheyli'de tasvir edilen baz~~ hikayeler de bulunur. Kahire yazmas~n~n 369v (Res. 20) sayfas~nda avc~n~n hükümdara acaip bal~~~~takdim etmesini gösteren minyatür bu tiptir.
Hikâyeye göre bir gün bir avc~~ku~~avlarken iki softay~~tart~~~rken
görür ve onlara susmalar~n~~söyler. Onlar çok ate~li tart~~maktad~r
ve ancak kendilerine iki ku~~verirse ona ne konu~tuklar~n~~anlatacaklar~n~~söylerler. Ne erkek ne de kad~n olan "Hünsa" y~~tart~~maktad~rlar. Avc~~bundan bir~ey anlamaz ve eve bir tek ku~~götürür.
Ertesi gün bir bal~k tutar ve onu padi~aha götürmek ister. Bir kaba
su doldurur ve bal~~~~padi~aha diri diri götürür. Padi~ah hayvana
merakl~d~r ve bal~klar~~için bir havuz yapt~rm~~t~ r. Bir de sandal~~
olup bazan sandalla bu havuzda gezer ve bal~klar~m seyreder. Avc~n~n bal~~~na ~~000 alt~n teklif eder fakat veziri bu paray~~fazla bulur ve padi~ah~~sözünden döndürmek için avc~ya bal~~~n hangi cins
oldu~unu sorar. E~er bal~k di~iyse, biz erkek istiyoruz, erkekse de
biz di~i istiyoruz diyecektir. Fakat bal~kç~~ i~in fark~na var~r ve heBak not 9, Fig. 8.
S. Walzer, T.
E., Fig. 47.
41 Bak not 16.
42 Her iki minyatürün kar~tla~tirilmast için Bak not 19, Fig. 5 ve 6
43 S. Walzer, T.
E., Fig. 37.
39
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men softalar~n konu~tuklar~~akl~na gelir "Hünsa" der. Avc~n~n cevab~ndan ho~lanan padi~ah sözünden dönmez ve ~~000 alt~n~~verir 44 .
Bu hikâye Bute koleksiyonunda bulunan Enver—i Süheyll yazmas~nda da tasvir edilmi~tir 45. Burada hükümdar bir suyun yani
havuzun kenar~nda oturmu~~avc~n~n kendisine getirdi~i bal~~a do~ru elini uzat~ rken tasvir edilmi~tir. Gerisinde de vezirleri yer al~r.
Havuzdaki kay~k da bir hikaye elemam olarak tasvir edilmi~tir.
Res. 20 de Kahire yazmas~nda tamamen ba~ka bir kompozisyon
görülür. Geçme ~eritlerden dekoratif bir zemin üstüne yerle~tirilen
içiçe geçmi~~alt~genlerin içinde bir onikigen saha suyu temsil edecek
tarzda spiral dalga motifleriyle doldurulmu~tur. Bu madalyonvari
çerçeve içinde havuzda kay~kla gezen padi~ah, veziri ve kay~kç~s~~
ile görülür. K~y~da duran sar~kl~, uzun elbise ve kaftanl~~avc~~padi~aha çanaktaki bal~~~~uzatmaktad~r. Gerisindeki tepenin ard~ndan da bir seyirci hayretle olay~~seyreder. Böylece burada hikaye
de~i~ik bir tarzda yorumlanm~~t~r.
335v de (Res. 19) yine Enver-i Süheyll ile Hürn4yünnüme'lerde
tasvir edilen bir hikâye görülür. Ba~dat'l ziyaret eden Çin padi~ah~~Ba~dat padi~ah~na çok güzel bir cariye verir. Padi~ah bu cariyeyi o kadar sever ki bütün devlet i~lerini ihmale ba~lar. Rüyas~nda
ona bir ihtiyar görünür ve bu cariyeden kurtulmas~ n~~ ihtar eder.
Padi~ah ihtiyar~n tekrar tekrar görünüp ihtar etmesine ra~men
bir türlü cariyeden kurtulamaz. Bir keresinde onun öldürülmesini
emreder fakat padi~ah~n kad~n~~ ne kadar sevdi~ini bilen adamlar~~
onu öldürmezler ve ertesi gün padi~ah yine cariyeyi isteyince kad~n~~geri getirirler. Padi~ah yine her i~i ihmale ba~lar. Bu sefer art~k kendisi bu cariyeden kurtulmas~~gerekti~ini anlayarak kad~n~~
Dicle nehrine atar 46 .
Bu hikayeye yine Bute Enver-i Süheyll'sinde rastlan~r 47. Minyatürde padi~ah~n saray~~Dicle'nin kenar~nda bir kule ve fasad halinde gösterilmi~tir. Padi~ah kulede dalgalar~n ve bal~klar~n aras~nda
ç~rp~ nan cariyeye bakarken tasvir edilmi~tir. Bunlar~n d~~~nda sudaki yelkenli ve pencereden bakan bir kad~n ba~~~sahnedeki di~er
Hulasa-i Humayunname, s. 501.
Bak not 9, Fig. ii.
44 Hulasa-i Hümayunnane, S. 458.
47 Bak not 9, Fig. to.
44
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figürleri te~kil ederler. Kahire yazmas~ndaki minyatüre gelince,
burada bir bina fasad~~ yerine resmin enini soldan sa~a ba~tan ba~a
kaplayan bir kale tasviri görülür. Suda dalgalar~n içinde bayg~n
yatan kad~n~n etraf~nda onu kurtarmaya çal~~an dört erkek figürü
yer al~r. Bunlardan birisi kad~n~~yakalam~~, kalenin suya aç~lan kap~s~nda duran bir adam~n kendisine att~~~~ipi tutup kaleye do~ru
yüzmektedir. Böylece, Safavi yazmas~ndaki temsili tasvire kar~~l~k,
burada daha ayr~nt~l~~ve hareketli, hikâyeci bir sahne ile kar~~la~~r~z.
Yine Enver-i Süheyll ile Hülndyünndme aras~ndaki ortak sahnelerden biri de bir köylünün genç ve güzel kar~ s~n~n bir ~ehzade taraf~ndan kaw~lmas~n~~tasvir eden sahnedir. Hikâyeye göre ~rak Acem'inde bir köyde zengin bir çiftçi ya~ard~. Bunun kendisinden
genç ve güzel bir kar~s~~vard~. Adam~n i~leri bozulmaya ba~lay~nca,
çiftçi fakir dü~tü. Birlikte Ba~dat'a i~~bulmaya gittiler. Adam kendi
ihtiyarl~~~n~~ve kar~s~n~n gençli~ini görerek kar~s~n~n orada da namusa riayet etmesini istedi. Kad~n hiç ~üphe etmemesini söyledi.
Adam~n içi rahatlad~~ ve ba~~n~~kar~s~n~n dizine koyup uyumaya
ba~lad~. Bu ara bir Arap at~na binmi~~delikanl~~ ç~ka geldi. Kad~n
delikanl~n~n, delikanl~~ da kad~n~n güzelli~ine hayran oldu. Delikanl~~o civar padi~ah~n~n o~luydu. Delikanl~, "A güzel kad~n o yan~n~zdaki gulyabani kimdir?" diye sorunca, kad~n o etti~i vaitleri
unuttu ve bu miskinin kocas~~oldu~unu söyledi. ~ehzade ona kendisiyle Ba~dat'a gelmesini teklif etti: Kad~n da kocas~n~n ba~~n~~dizinden indirip delikanl~n~n at~n~n terkisine bindi. Koca uyan~p kar~s~n~n uzakla~t~~~n~~görünce ba~~r~p ça~~rmaya ba~lad~~fakat kad~n
hiç cevap vermeyip Sehzade ile kaçt~~48.
Kahire Hiim4yünnr~ me'sinde 293r de (Res. 17) görülen minyatür
kad~n~n ~ehzadenin beline sar~l~p kaçt~~~~ve ihtiyar kocan~n da uyan~p onu görüp seslendi~i an~~tasvir eder. Tepenin gerisinden görünen e~ek kar~~kocan~n bindi~i e~ek olup sahneye samimi bir hava
katmaktad~r. Adam~n önünde duran çanak ve kulplu kap da mola
verdikleri yerde yemek yediklerini gösterir. Bu hikayenin di~er bir
tasvirini Topkap~~Müzesinde bulunan 1520 tarihinde Tebriz'de
yap~ld~~~~kayd~n~~ta~~yan Hazine 361 no. lu bir Enver-i Süheyli yazmas~n~n 48 233v sayfas~ndaki minyatürde buluruz (Res. 27). Bu48
49

Hulasa-i Hümayunname, S. 396-400.
F. E. Karatay, r. z. E., No. 869, s. 302.

GÜNER INAL

458

rada Kahire Hümilyünndme'sinin minyatürüne çok benzer bir tasvir
ile kar~~la~~r~z. Minyatürde solda delikanl~~ile çiftçinin kar~s~~ at~n
s~rt~nda sa~da da uzanm~~~çiftçi gösterilmi~tir. Kahire yazmas~na
nisbetle olay~n biraz daha önceki bir an~~gösterilmi~tir. Çiftçi uyur
pozda uzanm~~~olup kad~n at~n terkisine biraz önce s~çrn am~~~ ~ehzade ile konu~maktad~r. Çiftçinin önündeki büyük testi ve çana~m
yerini sadece küçük bir ibrik alm~~t~r. Yine Kahire yazmas~nda
tepenin gerisinde görünen olaya bir janr havas~~katan e~ek sahneden
kaybolmu~tur. Kahire Hiim4yrinnöme'sinin olay~~çok canl~~anlatmas~na kar~~hk Topkap~~ Enver—i Süheylrsinde hikâye sembolik ve daha
c~l~z bir tarzda gösterilmi~tir.
Kahire yazmas~~baz~~bilinen ve çok tasvir edilmi~~hikayeleri
de daha de~i~ik tarzda tasvir eder. 163v de (Res. 8) atmaca terbiyecisinin efendisinin kar~s~na iftira etmesini tasvir eden sahne hikâyenin de~i~ik bir an~n~~tasvir eder. Hikayeye göre bir atmaca terbiyecisi efendisinin güzel kar~s~na a~~kt~r. Kad~n ona yüz vermeyince o da intikam almak için iki papa~an al~r ve onlara Belh dilinde
kad~n~n zina i~ledi~ini söylemelerini ö~retir. Bir gün bu eve Belh'ten
baz~~misafirler gelir ve papa~anlar Belh dilinde ö~retilenleri söylemeye ba~larlar. Misafirler bunu duyunca hiddete kap~l~r, böyle
günah i~lenen bir evde kalmak istemezler. Ev sahibi bu i~te bir hile
oldu~unu anlar ve adam~~ça~~r~r. Adam atmacas~~ile gelir. Kad~n~n
bu i~i yapt~~~n~~söylemeye ba~lay~nca atmaca dayanamay~p adam~n
gözünü oyar 5°.
Ondördüncü yüzy~l Memlük yazmalar~nda çok tasvir edilen
bu hikâye Münich, Bodleian, Paris ve Cambridge yazmalannda
atmacan~n terbiyecinin gözünü oydu~u an~~tasvir eder 51. Kahire
yazmas~nda ise çok farkl~~bir ân, Belh'li ziyaretçilerin ev sahibi ile
sofra ba~~nda oturduklar~~ve kafeslerindeki iki papa~amn konu~malar~n' dinledikleri am tasvir eder. Olay bir ev içi dekorunda gösterilmi~tir ve bir öncekilerin aksine sakin bir sahnedir.
Resim Iz de (20 v) Farenin kaplumba~ay~~kurtarmas~n~~tasvir eden minyatür üslûp bak~m~ndan tamamen farkl~~olmakla beraber motif bak~m~ndan Bombay Kellle ve Dimne'sinde ayn~~konulu
50
51

Hulasa-i Hümayunname, S. 235.
S. Walzer, "The Mamluk Illustrated Maniscripts..., Figs. 17, 18, 19,

20.
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sahne ile ortak bir taraf~~vard~r 52. Minyatür kaplumba~ay~~tuzaktan kurtarmak için ceylan ve kargan~n avc~n~n dikkatini çektikleri
ve bu arada farenin tuza~~~kemirip kaplumba~ay~~kurtard~~~~am
tasvir eder. Kahire minyatüründe sa~da ceylan~n ba~~na ç~km~~~
karga ve solda elindeki sopayla onlara do~ru ilerleyen avc~~görülür.
En solda, geri planda kaplumba~an~n a~larm~~kemiren fareyi görürüz. Bombay yazmas~ndaki minyatür de ayn~~ an~~tasvir etmekle
beraber, eserin di~er minyatürlerinde görülen hareketsizlik burada da vard~r. Kaplumba~a ve fare motifi sa~dad~r. Kaplumba~a
~effaf a~ac~n içinden arkadan görünür, fakat tam üstten, ku~~bak~~~~
tasvir edilmi~tir. Fare a~~n alt~ nda hareketsiz görülür. Bunun hemen yan~nda sola do~ru ilerleyen eli sopal~~bir avc~~ yer al~ r. Solda
ceylan~n ba~~ nda karga bulunur. Her iki sahnede de hikaye elemanlar~~farkl~~olmakla beraber motifler farkl~~tasvir edilmi~tir. Fakat
bir aya~~n~~kald~rm~~~ceylan~n duru~u her iki minyatürde de ayn~d~r.
Sadece Bombay yazmas~nda ba~~n~~geriye döndürmü~~gösterilir.
Bu iki motif aras~ndaki yak~nl~k her iki yaz man~n birbirinden farkl~~
bir anlay~~ la resimlendirilmekle beraber o devirde bilinen baz~~motiflerin ortak bir kayna~a ait olduklar~na i~aret eder.
~imdiye kadar gözden geçirdi~imiz örnekler Kahire Hümriyünndme'sinin Kellle ve Dimne, Enver-i Siiheylt, ve Hüm4yfinnme grubu
içindeki farkl~~ yerine i~aret eder. Hikayelerin tasvir tarzlar~~ondört
ve onbe~inci yüzy~l geleneklerinden farkl~d~r. ~ematik ve sade olmalar~na ra~men daha canl~~ bir anlat~~~gücü ve janr motiflerinin
ço~almas~yla da hikâyelere daha tabii bir muhit temin edilmi~tir.
Olaylar bir günlük hayat çerçevesi içinde geçiyormu~~gibi gösterilir. Hikaye tasvirleri temsili karakterlerinden s~yr~lmaya ba~larlar. Böylece, eserin minyatürleri onalt~nc~~ yüzy~lda de~i~en bir zevki,
gerçekçili~e ve gündelik hayata yakla~maya i~aret eder. Bütün bu
özellikler bak~m~ndan Kahire yazmas~~bu hayvan masallar~~grubunda
tek ba~~na bir yer i~gal eder. Ancak Boston Müzesinde bulunan
da~m~k yapraklardan kazlarm uçurdu~u kaplumba~a hikayesi
kal~p bak~m~ndan Kahire yazmas~na çok benzemektedir. Bu benzerlik Kahire yazmasnun nakka~~~ve atölyesinin elinden ba~ka yazmalar da ç~kt~~~n~~akla getirmektedir. Bu belki de Osmanl~~devrinde
Kahire'de faaliyette bulunan bir nakka~~veya nakka~lar grubunun
52

G. M. Meredith-Owens,

r. z. E.,

Fig• 34.
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atölyesiydi. Ancak Kahire'de bir Osmanl~~ pa~as~~ için resimlenen
bu eserin minyatürlerinin de~erini tesbit edebilmek için Kelile ve
Dimne, Enver-i Süheyli ve Hümnyinnrime gelene~inin yan~~s~ra, bu eserin Osmanl~~resim üslübunun içinde yeri ve onunla ili~kileri de ara~t~r~lmal~~ve tesbit edilmelidir. Bunun için de minyatürlerdeki
insan ve hayvan tasvirleri, manzara ve dekor üslübu, hikâyelerin
resim düzeni yani sahnelerin kompozisyonlar~~da incelenmelidir.
Kahire Hümüyünnüme'sinin minyatürlerinde görülen ince ve
zarif insan figürlerinde ba~l~ ca üç tip göze çarpar. 87r (Res. 3), 110v
(Res. 6), 299v (Res. 18), 369v (Res. 2o) gibi sayfalarda görülen
sakals~ z genç insan figürleri ovalimsi dolgun yuvarlak çehreli, badem gözlü, yay ka~l~ , ince boyunlu bir tip gösterir. Bu figürlerin
kollar~~gayet ince ve zarif olup gövde k~sm~~ resim 3 de görüldü~ü
gibi ince ve âdeta bir yay gibi elastilddir. Bu tip figürlerin en yak~n benzerleri onalt~nc~~ yüzy~l ba~~nda ~iraz'da faaliyette bulunan
bir atölyenin eserlerinde görülür 53. Yaln~z ~iraz minyatürlerindeki
figürlerin suratlar~~yusyuvarlak olduklar~~halde, Hümüyünnüme'lerdekiler ovalimsidir. Iran'da Türkmen üslübundan geli~en bu üslüp
Osmanl~~ba~kentinde onbe~inci yüzy~l sonundan itibaren kullan~lm~~t~. Topkap~~Saray~~Müzesinde bulunan Hazine 802 no. lu ve
937 H./153o - 31 M. tarihli <Ali ~ir Nev5.Tnin Han~se'sindeki minyatürlerde bu tip figürler görülür (Res. 28) ". Hazine 1517 no. lu
ve 965 H./i558 M. tarihli Süleymünnüme'nin 55 32 I v sayfas~ndaki
figürlerle Hazine 799 no. lu ve 903 H./1498 tarihli DihlevVnin Hamse'sinin 172r, 175v, 179r, 182r sayfalar~ndaki Osmanl~~minyatürlerinde görülen figürler 56 bu tipe benzemekle beraber, bu son yazmadakilerde biraz t~knazl~ k ve gözlerde çekiklik farkedilir. Osmanl~~
53 Bu grup yazma için bak: G. mal, "~ah isma'il Devrinden bir ~ehname ve
Sonraki Etkileri", (A Manuscript of the Shlin.meh from the period of Shsh
~sma'il and Its Influences on the Later SMhmeh Illustrations," Sanat Tarihi
rüli~t (Kunsthistorische Forschungen) V (1973), 498-545, Figs. I-2, S. 1-2, not. 5.
54 F. E. Karatay Türkçe razmalar Katalo~u. ..., No. 2299, s. to6; I. Stchoukine,
r. z. E., 52-54, pls. X-XI; F. Ça~man-N. Atasoy, r. Z. E., Pl. 3.
55 Süleymannarne için bak: Karatay, T. z. E., No. 16o. s. 6o-61; N. Atasoy,
"1558 Tarihli Süleymanname ve Macar Nakka~~Pervane," Sanat Tarihi r~lleg~~ 111
(1970), 167-196; Z. Akalay, "Tarihi konularda Türk Minyatürleri," A. E., 151166; I. Stchoukine, r. Z. E., 59-60, pis. XIX-XXIII.
56 F. E. Karatay, Farsça razmalar Katalo~u. .., No. 595, S. 204; I. Stchoukine,
T. Z. E., s. 47, pl. IV.
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yazmalan aras~nda figür bak~m~ ndan Kahire yazmas~na en çok
and~ran eser British Museum'daki Nusretndme'dir (Add. 22011) 57.
Özellikle bu yazman~ n 198v sayfasnda Lala Mustafa Pa~a'n~n Kars
kalesinin tamirini gösteren minyatürde 58 görülen ovalimsi yuvarlak yüzlü genç tipleri Kahire yazmas~ n~n ~~~ ov (Res. 6) ve 87r (Res.
3) gibi sayfalar~ ndaki minyatürlerdeki tiplere benzer. Sanklann
ba~~n etraf~n~~bir hilal gibi sarmasi da bu benzerli~i kuvvetlendirir.
Vücutlardaki k~vrakl~ k, kol ve bacaklar~n inceli~i, narinli~i, ön ve
arkas~~y~rtmaçl~~sivri uçlu ~apkalar ve k~ yafetler de benzer.
Bu ahlak yüzlü genç tasvirlerin yan~~ s~ra, Kahire yazmas~nda
geni~~yüzlü, ince sivri sakall~~ve yay ka~l~~tiplerle (~ 29r - Res. 7 ,
163v - Res. 8, 195v - Res. ~~o, 226r - Res. 13, 281 r - Res. 15) yine
ayn~~tipte fakat çat~k ka~l~~tiplere de (20 Iv - Res. ~~, 293r - Res.
~~7, 369v - Res. 20) rastlan~r.
Hikayeler ço~unlukla aç~ k havada cereyan ederler. Manzaralar~n esas elemanlar~~ ~slam minyatürlerinde genellikle her zaman
rastlanan üstü irili ufakh bitki ve çiçeklerle kapl~~rengarenk tepeler
ve bazan da bunun oras~n~~buras~n~~süsleyen a~aç motifleridir. 69v
(Res. 2), 87r (Res. 3), ~~o7r (Res. 5), 182r (Res. 9), 20IV (Res. ii),
288v (Res. 16), 293r (Res. 17) de görülen bu manzaralarda ~ematik tepelerin yerini büklüm büklüm k~vr~ ml~~hac~ml~~tepeler al~r.
Bitki ve çiçeklerin dizili~i çok itinah ve zariftir. A~açlar belli bir
tip gösterirler. Gövdeden ayr~lan dallar~ n ucunda sivri yapraklardan
meydana gelen kozala~a benzer kümeler enginan and~r~r. Bu tip
a~açlar~n en yak~ n benzerlerini yine Hazine 799 no. lu Dihlevi'nin
Han~se'sinin minyatürlerinde buluruz 58. Bundan ba~ ka E. Hazinesi 1512 no. lu ve 921 H./I515 M. tarihli `Attar'~n Manpl el-Tar
adl~~eserinde" ve Süleymdandme' de (fol. 98r) 61 bu tip manzara tasvirlerine rastlan~r. Çiçeklerin dizili~indeki zarafet ve intizam da
57 G. M. Meredith-Owens, Turkish Miniatures . . , p. 27. Bu yazmada birçok
minyatürlerin üzerinden gidilmesine ra~men Kahire yazmas~~ile baz~~benzerlikler
görülür.
68 A. E., pl. XVI.
59 I. Stchoukine, r. Z. E., pl. IV, soldaki, resim F. Ça~man-N. Atasoy,
T. Z. E., pl. 2.
8° F. E. Karatay, T. Z. E., No. 497, S. 174-175; I. Srchoukine, T. Z. E., p.
50. pl. V.
61 Süleymann,Ime için bak not 54.
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Memlük devrinde M~s~r'da yaz~lm~~~olan Ahmedi'nin ~skenderndme'sine benzer (Res. 22). Bu bak~mlardan Kahire Hülnyünncime'si
erken Osmanl~~üslübunun etkisinin yan~~ s~ra biraz da yerli Memlük
gelene~inin izlerini ta~~r.
Yazman~n minyatürlerinde di~er ilginç husus mimari tasvirlerdir. 163v (Res. 8) ve 281 r (Res. 15) de görülen ev içi tasv,irleri
bir giri~~ile bir oda içini bir araya getiren ve Islâm minyatürlerinde
s~ k s~ k rastlad~~~m~z basit bir tip gösterir. 195v de (Res. ~~o) görülen
binalar~n d~~tan tasvirleri de basittir. Parmakl~kh küçük pencereli
masif bir ta~~yap~~gösterirler. Buna benzer ev tasvirlerini British
Museum'da bulunan (Add. 24962) 933 H./1527 M. tarihli C~im~lspnrime'nin minyatürlerinde de görürüz 62 . Bu minyatürlerdeki en
ilginç mimari tasvirler 58v (Res. ~ ), 92r (Res. 4), ~ iov (Res. 6),
299v (Res. 18), 335v (Res. 19) daki sayfalarda görülen ~ehir ve kasaba tasvirleridir. Binalar~n ço~unlu~u uzun bazilikal tiplerle kulelerden ve bazan da surlardan ibarettir. Res. 19 da etraf~~sunana
çevrili bina kompleksi bir kale manzaras~n~~ and~r~r. Kahire Hnm&
yanneime' sinin nakka~~~ i~te özellikle bu mimari ve ~ehir tasvirlerinde
bir Osmanhd~r. NevâTnin Hamse'si (Res. 28) ve ~ehneime-t Selbn
Hcin'~n (Ahmed III 3595) (fol. 128v) 63 ve Süleymdnnr~ me'nin minyatürlerinde bu tip tasvirler buluruz. Bu son eserin ~~o8v de Belgrad
kalesini tasvir eden minyatürü 64 bir su kenar~ndaki bir kaleyi tasvir etmesi bak~m~ ndan Kahire yazmas~n~ n 335v (Res. 19) sayfas~ndaki minyatürle kar~~la~t~r~ labilir. Her iki sahnede de kalenin içindeki uzunlamas~na bazilikal yap~lar ve kuleler ayn~~mimari espriyi
göstermekle beraber, Kahire minyatürü Süleymeinndme minyatürüne
hâkim olan gölge - ~~~k, hacim ve perspektif gibi resim sanat~ na has
özelliklerden yoksun olup sat~ hta kalan, çizgici bir tasvir karakterini ta~~r. Süleymcinndme'nin 533v 65 ve 353r 66 deki mimari tasvirler de yine karakter bak~m~ ndan aynen Kahire yazmas~ndakilere
ber~zemekle beraber i~leni~ te minyatürden çok resme has özellikler
Stchoukine, T.Z. E., 51-52, pl. IX üstteki resim.
Sehndme-i Selfin Thin için bak: Karatay, T. z. E., No. 788, S. 273; I. Stchoukine, T. z. E., p. 66, pl. XXIX; F. Ça~man, "~ehname-i Selim Han ve Minyatürleri," Sanat Tarihi r~ll~~~, V (1 97 2-73), 411-443.
64 N. Atasoy, T. Z. E., S. 176, Res. 8-9.
65 A. E., s. 189, Res. 26.
66 A. E., s. 181, Res. 15; s. 183, Res. 17.
62
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hâkimdir. Fakat Kahire yazmas~ndaki mimari tasvirlerin en yak~n
benzerlerini British Museum'daki Nusretndme'nin (Add. 2201 ~ )
minyatürlerinde görürüz. 198v de Kars kalesinin tamiri 67 ve Osmanl~~ordusunun Tiflis'i i~galini 68 gösteren minyatürlerdeki surla
çevrili ~ehir tasvirlerinin i~leni~indeki sadelik sur ve kule tipleri üstüste yerle~tirilmi~~binalar Hüm4yünnr~ me'nin 335v (Res. 19) sayfas~ndaki Ba~dat saray~~tasviri ile akrabal~k gösterir. Bu bak~mdan Kahire yazmas~~onalt~nc~~yüzy~l Osmanl~~ba~kent üslübuyla yak~ndan
ba~l~d~r.
Kahire'de Osmanl~~hâkimiyeti devrinde yap~lm~~~olan bu Hiimryünncime gerek minyatür üslübu ve gerekse hikâyelerin anlat~l~~~
tarz~~bak~m~ndan bugün elimizde bulunan nadir eserlerden biridir.
Figürlerin tipleri, manzaralar~n i~leni~i, mimari tasvirlerin karakteri onlar~n Osmanl~~ ba~kent üslübuyla ili~kisine i~aret ederse de,
figürlerin a~~r~~zarafet ve inceli~i, manzaralarda görülen itina ve
dekoratif zevk, Mimari tasvirlerin maketler gibi derinli~i olmaks~z~n sat~hta dizilmesi bu minyatürlerin ay~r~c~~vas~flar~d~r. Bu minyatürler tek cümle ile dekoratif ve hikâyeci bir karakter ta~~ rlar.
Hikâyelerin anlat~l~~~ndaki ifade kuvveti ve ayr~nt~lara ve günlük
hayat motiflerine verilen yer, onlar~ n hikâyeci karakterine i~aret
eder. Bunlar~n yan~~ s~ra da Kahire'de yap~lm~~~Memlük ~skendernJn~e'sinin minyatürlerine uzaktan benzerler. Bütün bu özellikler
eserin kolofonunda ifade edildi~i gibi Kahire'de faaliyette bulunan
bir nakka~~veya atölyenin eseri oldu~unu gösterir. Bu nakka~~veya
atölyenin elinden ç~kma ba~ka eserlerin de bulunmas~~muhtemeldir. Belki de Boston Müzesindeki Hümdyünndme yine ayn~~atölyenin
eseridir. Fakat elde ancak bir kaç yapra~~n bulunmas~~ve buna benzer ba~ka eserlerin bilinmemesi bu gün için Kahire Hiimryünnr~me'sini
~imdilik türünün tek örne~i olarak kabul etmeye bizi götürmektedir. ilerde bu tip eserlerin ortaya ç~kmas~~belki de Kahire'deki
Osmanl~~minyatür faaliyetleri hakk~nda daha etrafl~~bir bilgi edinmemizi mümkün k~lacakt~r.

67
68

G. M. Meredith-Owens, T. z. E., pl. XVI.
A. E., pl. XVIII.

