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V. MINORSKY, The Cluster Beatty Library, A Catalogue of the Turkish Manuscripts and Miniatures, with an Introduction by the late J. V. S.
Wilkinson, Dublin 1958.
Bay Ches ter Bea t ty'nin sahibi bulundu~u minyatürlü Türk yazmalann~n
Prof. V. M in ors k y taraf~ndan haz~rlanm~~~olan bu katalo~u, Osmanl~-Türk minyatürü hakk~nda müteveffa J. V. S. Wilkins on'un yazm~~~oldu~u bir "Giri~" ile
ad~~ geçen zat~n yazma ve minyatür koleksiyonlan hakk~nda haz~rlanm~~~olan
kataloklann ikincisi olarak yay~nlanm~~~bulunmaktad~r. Bilindi~i üzere bunlardan
Türk-Mo~ol devrine ait olan birincisi 1936.da bas~lm~~t~. Iran'a ait olacak üçüncü
cildin de haz~rlanmakta oldu~u bildirilmektedir. Minyatürlü 93 yazma eserin
tan~t~lm~~~bulundu~u bu katalogda Bay Chester Beatty de k~sa bir önsöz yazm~~t~r.
Bu önsözü tan~t~lan yazmalann listesi ile levhalar tablosu takip etmektedir. Daha
sonra II. Mehmed'den II. Abdülhamid'e kadar Osmanl~~padi~ahlann~n bir listesi
ile hüküm sürdükleri y~llar verilmektedir. Tan~t~lan eserlerin en eski tarihli olanlar~~
XV. yüzy~la ait bulunmalar~~ve en muahhar eserin de 1903 tarihini ta~~mas~~dolay~siyle ad~~geçen listenin eklenmesine lüzum görulmü~~olsa gerektir. S. XIX'dan
itibaren ise J. V. S. Wilkins on'un Osmanl~~Türk minyatür sanat~~ve katalokta
tan~t~lan minyatürler hakk~ndaki giri~i ba~lamaktad~r. Müteveffa WiIki
nson,
sözlerine Farsça yaz~ld~~~~halde Türk sanat~n~n, buna kar~~l~k yaz~lar~~Türkçe oldu~u halde /ran san'at~n~n örne~i durumunda olan eserler bulundu~unu i~aret
ile ba~lamakta, konunun bu bak~mdan arzettiki güçlu~e dikkati çekmekte, bundan
sonra da "Türkler dünyan~n san'atkar milletleri aras~nda yer almam~~~bulunmakla
beraber, bu onlar~n estetik duygulardan yoksun bulundu~u manas~na gelmez"
diyerek Türk minyatür sanat~n~n aç~klanmas~na giri~mektedir. Bu maksatla kaleme
al~nm~~~olan sözler, gerçekle bir ilgisi olmay~p bat~~dünyas~nda çok söylenmi~~
bulunan indi görü~lerin bir telcranndan ibarettir. Wilkinson'a göre, gerek Osmanl~Türk ve gerekse Hind-Mo~ol minyatür san'atlan Iran sanat~~örneklerinden yap~lan
kopyelerle bu sanat~n, ad~~geçen yabanc~~ülkelerde geli~tirilmeye çal~~~lmas~~te~ebbüslerinden ibarettirler. ~oyleki hususiyle Osmanl~~san'at~, esas itibariyle Iran
san'at~n~n bir eyalet çe~idinden ba~ka bir ~ey de~ildir. tlstelik as~l Iran san'at~n~n
inceli~inden de mahrum olan bu Iran san'at~n~n ta~ral~~örne~i (!?), bu hususiyetleriyle XIX. yüzy~la kadar devam etmi~~gitmi~tir. Wilkinson bundan sonra bu
mesnetsiz sözlerini, adeta yalanlamak istercesine, Türk minyatürünün özelliklerinden bahsetmektedir. Dogru olarak söyledi~i üzere, Türk san'atkarlan, deniz sava~lann~~mükemmel bir ~ekilde tersim etmi~lerdir. Iran san'at~nda ise böyle bir hal
görulmemektedir. Di~er taraftan Türk kitap resimlerinde bir özellik olarak co~rafi
konular~n, yar~~resim, yar~~plan halinde sava~~ve ku~atma resimleriyle bina resimlerinin yer ald~~~~görülmektedir. Türk paletinde kuvvetli renkler ve koyu tonlar
daima tercih edilmi~lerdir. Tezhip de ise, Türkler, tamamiyle orijinal eserler yaratm~~lard~r. Türk san'at~~hakk~nda böyle do~ru sözler de söyliyen Wilkin son, sayd~k' bu özellikleri Türk san'at~na fazla bulmu~~olacak ki, bundan sonra hiç de yeri
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de~ilken hemen "ama Iranl~~örnekler asla gözden uzak tutulmaz" deyivermek
lüzûmunu hissetmi~tir. Böylece müteveffa üstad~n nas~l tezatlar içinde bulundu~u
aç~kça görülmektedir. Bu bak~mdan onun a~a~~daki sözleri de ilgi vericidir: Türkler, yaz~ya da büyük önem vermi~ler, Arap yaz~s~n~n dekoratif de~erini onlar
ortaya koymu~lard~r. Ebr~1lu (Hâreli) ka~~d, bir Türk icad~d~r. Bu sözlerden sonra
~imdi bir de üstadm hükmüne bakal~m: "Türkler, kitap sanat~n~~en yüksek derecesine de~ilse de, gene de yüksek bir dereceye ç~karm~~lard~r". Bu sat~rlar~~yazarken
müteveffa üstad~n nas~l bir ruh hali içinde bulundu~u anla~~lmaktad~r. ustad,
inceledi~i eserlerin sanat de~eri kar~~s~nda gerçe~i anlatmaya ba~lamakta ancak
bunlar~~Türklere maletmek hususunda nedense güçlük çekmekte, bu sebeple de
bu eserlere yerli yersiz bir Iranl~~men~e bulmaya çal~~maktad~r. ~ ah Kulu ve
Veli Can gibi san'atkarlarm Tebriz'den Istanbul'a gelmi~~bulunmalar~, onun
bu konudaki iddialar~n~~destekler gibi görünmektedir. Ancak esas itibariyle Safeviler devrine kadar "Iran San'at~" deyimi ile ne kasdedildi~inin, bunu kullananlar
tarafmdan ciddi bir ~ekilde aç~klanmas~~gereken önemli bir mesele olmas~~hali bir
yana, de~il o zamanlardaki Tebriz'in, hatta bugünkü Tebriz ve civar~mn etnik
durum itibariyle Iran ve Iranhl~ kla ilgisinin Iran'~n siyasi hakimiyeti alt~nda bulunmaktan ibaret oldu~unu, diyelim ki, W il ki nso n bilmiyor, bu hususlar' ~üphesiz
çok iyi bilen Prof. V. Minorsky'nin onu bu konularda ikaz etmemi~~olmas~n~~
anlamak cidden güçtür. Türk san'at~n~ n aleyhine olarak bu ~ekilde rahatça hükümler veren bir ara~t~r~c~nm, bir vesile ile ad~n~~and~~~~Na kk a~~Osman'~n sanat~~
üzerinde durmay~~~~ise, herhalde iyi bir niyetin ifadesi olmasa gerektir.
Osmanl~-Türk minyatür sanat~~hakk~ndaki bu "Giri~"ten sonra, 93 yazma
eseri içine alan katalo~un takdimi mahiyetinde Prof. V. Minorsky'nin bir önsözü
bulunmaktad~r. Burada söylendi~i üzere, bu eserlerden üçü Farsça, ikisi Arapçad~r.
Di~er eserler tamamiyle Türkçedir. Ancak bunlar~n da, üçü Ça~atay, ikisi Azeri
lehçesi iledir. Bundan sonra kronolojik bir ~ekilde en erken tarihli olandan ba~lanarak yazmalarm tavsifi yap~lmakta, yazarlar ve di~er nüshalar hakk~nda bilgi
verilmektedir. Katalokta bulunan eserler aras~nda hususiyle Sayyid L ok man'in
Sulaymtin-ndma ve Zubdat al-Tawdrib adl~~iki eseri ile yazar~n baz~~ilâvelerini de
muhtevi olan Nau`i-zacle'nin Ta~ köprü-z Ade'nin ~'aM'ik'~na zeyli, Al-Sab`
al-Sayydr adl~~K~r~m tarihinin do~ru ve tam bir nüshas~, Anadolu Türkçesinin ilk
örneklerinden biri olan D arlr'in 790/1388 y~l~nda yazm~~~oldu~u Siyar-i Nabt
adl~~eseri ile Akkoyunlular zaman~nda yaz~lm~~~nadir eserlerden biri olan Hidayat'in Divdn'~~ve Osmanl~-Türk edebiyat~n~n ilk örneklerinden A~~ k Pa~ a'n~n
Garib-ndma, AhmadPnin iskandar-ndma, Bursal~~Czi.in Firdavsi'nin Sulaymönndma, Hamd Allah Ç ala bi'nin rusuf va Zu/ayld's~m zikredebiliriz. Biz, bu
vesile ile Üzün FirdavsPnin eserine ait, bu katalokta kaydedilmemi~~oldu~unu
gördü~ümüz nüshalarm TSMK'nde bulundu~unu i~aretle (bak. Hazine k~sm~,
No. 152o-1537), bir iki müphem noktan~n ayd~nlat~lmas~na imkan verdi~ini tahmin
etti~imiz için k~saca Sayyid Loism an'~n Sulaynuin-ndma ve Zubdat al-Tawdrlh,
adl~~eserleri üzerinde duraca~~z. Bilindi~i üzere Osmanl~lar devrinde yak'anüvislik'in
ihdas~ndan önce bu hizmet, ~ehnameciler taraf~ndan yerine getirilmekte idi. Fatih
devrinde ihdas edildi~i anla~~lan ~ehnamecilik, vak`anduislik gibi resmi bir memuriyetti. Sayyid Lol“nan'~ n bu görevde bulunmas~, (977/1569-1005/1596) y~llar~~
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aras~na rastlamaktad~r (bak. LolsmAn, Hunar-ndma, II, varak 12b, TSMK, Hazine
1524). Halbuki LolsmAn, Salim-ndma adl~~eserinde ise bu tarihi 976 olarak kaydetmi~tir. Necib As~ m, bu durumu, 976'da onun ~ehnameci Eflâ tun'a yard~mc~~
olarak, 977 y~l~nda da bu y~l ölmü~~olan EflAtun'un yerine asaleten tâyin edilmi~~
olabilece~i ~eklinde aç~klam~~~bulunmaktad~r (bak. Osmanl~~Tarihnüvisleri ve Müverrihleri, TOEM, say~~7-12, s. 430, not 1). F. Babinger (G.O.W., S. 164-167)
ve ondan naklen V. M in orsky (p. ~ 9), bu tâyini 976 olarak kabul etmi~lerdir.
Prof. V. Minorsky, bu katalokta tan~tt~k' LoismAn'~n Sulaymdn-nd~na ( Tatimma-i
Ahvöl-i ~ahin~ah-i buld-e~~iyin Sulpin Sulaymdn Udn...) adl~~eseri hakk~nda bilgi verirken, onun Kanuni devri tarihi ile müteaddit defalar u~ra~t~~ma i~aretle Ord. Prof.
Babinger'den naklen 985/1577 de Hunar-nd~na'ye ba~lad~~~n~, 992 /1584 y~l~nda
Osmanl~~sultanlan hakk~ndaki Mucmal al-Tümar adl~~telifini, 999/1590 tarihinde
de ~ahndma-i Al-i 'O~~ndn ad~ndaki eserini tamamlam~~~oldu~unu söylemektedir.
LolsmAn kendisi,birinci cildi Osman'dan Yavuz Selim'e kadar gelen (bak.TSMK,
Hazine 1523), ikinci cildi de Kanuni devri üzerinde duran (bak. TSMK, Hazine
1524) Hunar-~ul~na adl~~eserinin ikinci cildinin ba~~taraf~nda eserleri hakk~nda ~u
bilgileri vermektedir:
"...ve baz~~Türki nesr-i tawArib ve Risdla-i Alât al-Ra~adiyya ve Risdla-i ~amdil
al-`0~maniyya ve To~ndr-z JVasabnima-i Hur~zilyün ve Hdmsa mukabelesinde Makan al-Asrdr bahrinde Lam'at a/-Anu~dir'dan bir ~nikdar ve Mehmed
'U~~~ar'm Mihr u Mu~tart tercümesi... Ademden
ahd-i padi~ah-~~cennetmekan Sult An Süleym An 15 An `aleyhi'r-rahme ve'l-gufranadek ~ahnd~na tarz~~ile
bahr-i mütekaribde be~~cild ki Salaf-nd~na ve thdaf-nd~na ve Mu'a~~r-ndma ve Mö~ölndma ve andan cenk-i Konya-i ~ehriyar buld-a~iyAn SultAn Salim HAn anarallahu
burhanahu içün bir cild Zdfar-nd~na ve andan sonra cülUS-1 `aliyyelerinden nihayet-i
ahd-i ~eriflerinedek... Salim~dh-ndma deyu nazm ve tesvid k~l~nm~~t~r... ba`dehu
(Sultan Murad kiAn) hazretlerinün cülüs-~~hümAyun sa'adet makrunlar~ndan
dahi ma-vaka` hâlât~~birkaç bin beyitle nazm ve mecmu'una ~ahin~dh-nd~na deyu
tesn~iye k~lunup... ve ~ahin~dh-ndma-i hümdyünun tetim~nesi tekmil olunmaktan gayri
i~bu kitab-~~ Hunar-nâma ki..." (bak. Hunar-nrima, II, varak ~~ta-1213).
Böylece görülüyor ki Lo ism An, tarihe ait iki cild halindeki Hunar-ndma adl~~
eserinden ba~ka, bu eserin ikinci cildinin ba~~nda bu konudaki di~er eserlerinin
adlar~n~~da s~ralam~~~bulunmaktad~r. (Lo ism An bahsini yazarken Bursal~~ M.
Tahir 'in de Hunar-~~~ma'n~n ikinci cildini okumu~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Bak.
Osmanl~~Müellifleri, III, 135, 136; ayn~~zamanda bak. Ahmed Tevhid, Hunar-mima,
TOEM, I, 103-111). Biz burada bir ilâve ve bir tahminde bulunmak istiyoruz:
TSMK'nde (Hazine 1517) varak I b'sinde bulunan zahriye içinde ~al~nd~na-i
`O~nwin'~n be~inci cildi oldu~u belirtilen Farsça manzum minyatürlü bir eser bulunmaktad~r. 617 varakl~k büyük bir cild halindeki bu eserde 926/1520 den 965/1557
y~l~na kadarki Kanuni devri olaylar~~ ~ehnâme tarz~nda kaleme al~nm~~~bulunmaktad~r. Bu eserin 965/1557 y~l~na kadar gelmesi, LoismAn'~n Chester Beatty koleksiyonundaki Tatimma-i Ahvdl-i. Sulldn Sulaymdn Udn adl~~manzum Farsça telifinin ise 30 May~s 1559'da bast~nlm~~~olan ~ehzade Bayezid isyan~~ile ba~l~yarak
~elmdme tarz~nda Kanunrnin ölümüne kadarki olaylar üzerinde durmu~~bulunmas~,
bizde, bu iki eserin birbirinin devam~~olabilece~i intibauu uyand~rmaktad~r. Öyle
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görünüyor ki birbirini tamamhyan bu iki eser, Lolpnön'~n ~ehn~lme tarz~nda be~~cild
halinde telif etti~ini söyledi~i, di~er dördünün ad~m bildirdi~i halde sonuncusunun
ad~n~~vermedi~i büyük eserinin be~inci cildim te~kil etmektedirler.
Bu katalokta, i~aret edildi~i üzere, Lok mn'm di~er bir eseri olan Zubdat
al-Tawdrib'in minyatürlü bir nashas~~da tan~t~lmaktad~r. Hunar-ndma'da zikredilen
Tonuir-~~Nasab-ndma-i Hilm~lyün adh eser, bu Zubdat al-Tawdrib'den ba~kas~~de~ildir.
Zira Zubdat al-Tawdrilfin ba~~taraf~nda belirtildi~i üzere, bu eserin ilk ad~~ Nasab?olma ~eklinde idi (bak. varak 412). L ol§m n'~n bu eserinin minyatürlü di~er bir
nüsha= da Istanbul'da T/EM'nde bulunmaktad~r (Nu. 1973). Her iki yazmada da
ifade edildi~i üzere, Ad em'den III. M ura d 'a kadar gelen bu eserin telifine
Kanuni devrinde ba~lanm~~, 991/1583 y~l~nda tamamlanarak III Murad'a takdim
edilmi~tir. Bu bak~mdan Prof. V. M i norsky'nin F. B a bi n g e r'den naklen L o km An 'in ayr~ca Mucmal al-Tümür adl~~Osmanl~~sultanlar~n' konu olarak alm~~~olan
bir eserinden bahsetmesi do~ru de~ildir. Chester Beatty nüshas~nda III. Murad için
"merhun~" denmesi, T/EM nüshas~n~n mukaddemesinde ise onun ya~~yan bir bilkümdar olarak ad~n~n an~lman, TIEM nüshas~n~n eskili~ini göstermektedir. Kemal
Ç~~, müellifini meçhul kabul etti~i bu eserin, TIEM'nde bulunan di~er minyatürlü
yazmalarla birlikte güzel bir tasvsifini yapm~~t~r (bak. Türk ve Islam Eserleri Müzesindeki Minyatürlü Kitaplann Katalo~u, ~arkiyat Mecmuas~, III (1959), s. 59. Bu
vesile ile bu eserin TSMK'nde Silsilandma ad~~ ile kay~dl~~iki nüshas~~daha bulundu~unu zikretmek yerinde olur (bak. III. Ahmet 3599; Emanet Hazinesi 1432).
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